Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 3.12.2014 r.
pl. Matejki 5/6, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
OBECNI
Członkowie KDO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Rafał Serafin
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – dr Kazimierz Walasz
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żurawska
Fundacja Sendzimira – dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Fundacja Fundusz Partnerstwa – Anna Hojwa
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jan Urbańczyk

OBRADY
I.

Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza.

II.

Przyjęcie prządku obrad:
1. Przyjęcie nowego regulaminu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
2. Opinia KDO ws. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Krakowie
3. Opinia KDO ws. budżetu Miasta Krakowa na 2015 r.
4. Stanowisko KDO ws. ekranów akustycznych
5. Stanowisko KDO ws. zbiornika Bagry
6. Sprawy bieżące – Użytek ekologiczny Dolina Prądnika

III.

Przebieg spotkania

Ad. 1
Przewodniczący Komisji odczytał proponowany i wcześniej przedyskutowany emailowo nowy regulamin Komisji
Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Nowy kształt regulaminu wynika z przyjętego nowego zarządzenia Nr
2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa ws. przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji
Dialogu Obywatelskiego z dnia 19.09.2014 r.
Po analizie poszczególnych punktów, poddano pod głosowanie nowy regulamin. Wynik głosowania nad Uchwałą nr
10/2014:
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Ad. 2
Po kontynuacji dyskusji z poprzedniego posiedzenia Komisji, głosowaniu poddano Uchwałę nr 11/2014 KDO ws.
Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.
Głosowanie za przyjęciem 1 punktu w brzmieniu:
„usunięcie zapisów § 4 pkt. 2.6 dotyczących usypiania ślepych miotów. Zdaniem Komisji skala problemu nie jest na tyle
duża, aby zmuszała do podjęcia tak drastycznych i kontrowersyjnych działań. Usypianie ślepych miotów jest
zaprzeczeniem celów programu: opieki nad zwierzętami bezdomnymi i promowania prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt (a nawet wręcz odwrotnie - uczy akceptacji zabijania jako sposobu rozwiązywania
problemów) oraz wynaturzeniem celów programu: zapobiegania bezdomności zwierząt i ograniczania populacji
zwierząt bezdomnych (realizacja takich celów poprzez zabijanie jest niemoralne i ma destrukcyjny wpływ na ludzkie
postawy.”
Wynik głosowania nad punktem 1 Uchwały nr 11/2014:
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Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymujących się: 1
2. Kolejny punkt dotyczący sterylizacji dzikich kotów został przegłosowany w następującym kształcie:
„wprowadzenie w § 4 pkt. 2 Programu, zadań pokrywania kosztów sterylizacji wolno żyjących kotów. Komisja nie
zgadza się ze stanowiskiem, że koty wolno żyjące mogą być sterylizowane tylko w schronisku i następnie muszą być
wydawane do adopcji, a nie mogą wrócić w miejsce swojego bytowania. Interpretacja taka jest błędna, czego dowodem
jest finansowanie takich działań przez inne gminy, m.in. Warszawę i Wrocław. Powoływanie się przez Urząd Miasta
Krakowa na opinię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest nieuprawnione ponieważ ministerstwo nie ma prawa do
interpretowania zapisów ustawy.”
Głosowanie:
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymujących się: 1
3. Przegłosowanie punktu dotyczącego pokrywania kosztów sterylizacji bezdomnych kotów i psów posiadających
swoich o następującej treści.:
„wprowadzenie w § 4 pkt. 2 Programu, możliwości finansowania kosztów akcji sterylizacji psów i kotów posiadających
swoich opiekunów”.
Głosowanie:
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymujących się: 0
Komisja upoważniła Przewodniczącego do przesłania przyjętego zapisu do Komisji Sejmowej oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ad. 3
Opinia KDO ws. Budżetu Miasta Krakowa na 2015 r.
Przewodniczący przypomniał, co w ostatnich miesiącach wydarzyło się ws. zieleni w Krakowie, a konkretnie ws. prac
Zespołu zadaniowego ds. Zielenie. Stanowisko zostało przedłożone we wrześniu pani prezydentowi Krakowa. W
Budżecie Krakowa na 2015 r. brak jest jednak wystarczającej ilości środków na: wykup terenów zieleni oraz utrzymanie
terenów zieleni.
Treść opinii znajduje się w Uchwale nr 12/2014 zamieszczonej w załączniku do protokołu.
Głosowanie za przyjęciem Uchwały nr 12/2014:
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

Ad. 4
Stanowisko KDO ws. ekranów akustycznych, którego treść znajduje się w załączeniu w Uchwale nr 13/2014.
Głosowanie:
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Ad. 5
Stanowisko KDO ws. zbiornika Bagry i Stawu Płaszowskiego, Uchwała nr 14/2014.
Treść uchwały została poddana dyskusji, jak też przypomniano wnioski z dyskusji podczas posiedzenie Komisji z dn.
12.11.2014 r., w którym udział wzięli również przedstawiciel Klubu Horn.
2

Głosowanie:
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Ad. 6.
Użytek ekologiczny “Dolina Prądnika”.
Z informacji jakie organizacje otrzymały od mieszkańców okolic użytku ekologicznego “Dolina Prądnika” wynika, że
na terenie użytku prowadzone są prace. Komisja nie otrzymała do zaopiniowania uchwały z dn. 8.10.2014 nr
CXVII/1862/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczącego utworzenia na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Białuchy w
obszarze użytku ekologicznego “Dolina Pradnika”.
Komisja wnioskuje, aby Przewodniczący w imieniu KDO wystąpił o unieważnienie uchwały ze względu na brak
przedstawienia uchwały do zaopiniowania przez Komisję, zgodnie z punktem 14 Regulaminu KDO, a także ze względu
na sprzeczność z uchwałą Rady Miasta Krakowa o ustanowieniu Użytku Ekologicznego Dolina Prądnika.
Jednoczenie na terenie użytku ekologicznego, od 27.11.2014 r. prowadzone są roboty melioracyjne przez Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Prace te powodują znaczne niszczenie podłoża i koryta rzeki. Przedstawiciele
KDO Mariusz Waszkiewicz i Kazimierz Walasz, po posiedzeniu KDO udali się na wizję lokalną na teren użytku.
Głosowanie za przyjęciem Uchwały nr 15/2014:
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0
Podczas posiedzenia przedstawiona została relacja ze spotkania z panem prezydentem Jackiem Majchrowskim, które
miało miejsce w dn. 24.11.2014 r., a na którym obecni byli członkowie Zespołu, w tym 3 osoby z organizacji
reprezentujących trzy organizacje z KDO, tj. dr Kazimierz Walasz, Małgorzata Malochleb, Mariusz Waszkiewicz.
Kolejne posiedzenie Komisji wstępnie zaplanowano na styczeń 2015 r. Gościem spotkania będzie komendant Straży
Miejskiej w Krakowie.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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