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Protokół Nr 2/14 
z nadzwyczajnego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Zakopanem 
 
 

             W dniu 5 marca 2014r o godz.14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku. 
 
W spotkaniu udział wzięli: 

1. Zbigniew Figlarz 
2. Jarosław Jach 
3. Agnieszka Makowska-Małaczek 
4. Stanisław Obławski 
5. Urszula Pająk-Albrzykowska 
6. Barbara Poje-Komenda 
7. Bożena Solańska 

 
W posiedzeniu udział wziął również: Pan Andrzej Staszak – inspektor Wydziału Ochrony 
Środowiska. 
Listę obecności załączono do protokołu. (załącznik nr 1) 
 
 
Wprowadzenie 
 
PKT.1 Spotkanie otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Barbara Poje – Komenda  
Przewodnicząca GRDPPwZ, która przedstawiła Porządek Obrad: 
1. Otwarcie, powitanie Członków i gości, stwierdzenie ważności obrad, zatwierdzenie 
porządku obrad, 
2.  Zatwierdzenie protokołu  z dnia  24.02.2014 
3.  Zaopiniowanie projektu  Gminnego   Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zabiegania bezdomności zwierząt na rok 2014, przy udziale przedstawiciela  Urzędu Miasta z 
Wydziału Ochrony Środowiska.  
4.  Dyskusja i wolne wnioski. 
5.  Zakończenie obrad. 
 
 
PKT.2 Odczytano protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z 
dnia 24.02.2014r. Protokół został przyjęty. 
 
 
PKT.3 Pani Przewodnicząca poinformowała Radę, iż przed posiedzeniem kontaktowała się z 
dwoma działającymi na terenie Zakopanego Towarzystwami: Zakopiańskim Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami oraz Tatrzańskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, które nie 
wniosły żadnych uwag do Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014. 
 

Pan Andrzej Staszak rozdał obecnym sprawozdanie z Gminnego Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za rok 2013.(Załącznik nr 
2 do uchwały.) 
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Rozległa się dyskusja dot. wysokości kwot przeznaczonych na opiekę na d bezdomnymi 
zwierzętami. Według sprawozdania kwota w roku 2013 wynosiła 87 637,41 zł, a kwota 
proponowana na rok 2014 to 132.000 zł. 
Przedstawiciel Urzędu wyjaśnił, iż kwota proponowana w roku 2013 też wynosiła 132.000 zł, 
jednak nie została w pełni wydatkowana, ponieważ nie udało się oznakować elektronicznie  
i zaczipować przewidywanej liczby psów. 
Oznajmił również, że zwiększona została kwota na opiekę nad bezdomnymi kotami  do 
15.000 zł, ponieważ w roku 2013 wynosiła 12.000 zł. Nie są to jedyne pieniądze, które 
Towarzystwo otrzymuje. W 2013 r. na dodatkowe zlecenia przeznaczono jeszcze kwotę ok. 
7.000 zł. 
Poinformował, że większość pieniędzy z budżetu trafia jednak na utrzymanie psów w 
schronisku.  
 

Na posiedzeniu poruszono problem niskiego poziomu edukacji mieszkańców Miasta 
Zakopane odnośnie zapobiegania bezdomności zwierząt. Rada uznała, że edukacja powinna 
być priorytetem dla towarzystwa realizującego program bezdomności zwierząt. Powinno się 
przeprowadzać szereg spotkań edukacyjnych z uczniami  wszystkich szkół na terenie 
Zakopanego. 
W związku z powyższym GRPPwZ przygotowała wniosek do Burmistrza Miasta Zakopane i 
do Rady Miasta Zakopane z prośbą o przekazanie niewykorzystanych pieniędzy w budżecie 
Miasta Zakopane na cele edukacyjne w temacie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
 

Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2014. (uchwałę podjęto jednogłośnie). 
 
PKT.4 
Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 26 maja 2014r. 

 
Na tym posiedzenie zostało zakończone.                                                                             

 

 

 Przewodnicząca Rady 
 
                                                                                                     Barbara Poje - Komenda 
         Protokół sporządziła: 
         Agnieszka Makowska-Małaczek 
         Podinspektor Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego  
 
 
 
 
 

 


