Sprawozdanie z działalności
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt w 2018 roku
działającej przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

1. Spotkania BKDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u

11

1.2 miejsce spotkań KDS-u
x

siedziba Biura

 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne
(jakie?):……………………………………………………………………
…
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań BKDS-u: koty wolno żyjące –
ochrona miejsc bytowania, zakup karmy, problemy opiekunów; koty w
schronisku na Paluchu, „Ochota na kota”, działanie patrolu EKO Straży
Miejskiej; konie dorożkarskie, żebranie ze zwierzętami, grodzenie a
zwierzęta, współpraca z WOŚ-ami

2. Skład BKDS-u
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2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład KDS-u:
•

wg. stanu na 1 stycznia 2018r.

•

wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.

20
18

2.3 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach KDS-u
x

tak

 nie
3. Regulamin BKDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
x

tak

 nie

4. Prezydium BKDS-u
0
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczba członków Prezydium
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5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w BKDS-ie
x

tak

 nie
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5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych : ochrona miejsc bytowania kotów wolnożyjących,
problem żebrania ze zwierzętami
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
x

tak

 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
X tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
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7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
tak
X nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
tak
nie
7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
x tak
 nie
8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
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nazwy konsultowanych dokumentów: Program współpracy miasta stołecznego Warszawy
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku; Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku; zapisy dotyczące
zwierząt do programu Mieszkanie 2030

9. Współpraca BKDS-u z m.st. Warszawą
9.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
x

tak

 nie
jeżeli tak, to jakie:
wspólne realizowanie przedsięwzięć
x tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: wspólne działania mające na celu ograniczenie procederu
żebrania ze zwierzętami
………………………………………………………………
9.2 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą
tak
x nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
10. Inne działania podejmowane przez KDS (nie wymienione w ankiecie) ...……….....
............organizacja spotkania z dzielnicowymi Wydziałami Ochrony Środowiska
.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w KDS-ie
Barbara Grabowska/ przewodnicząca
Adres e-mail/ telefon barbaragrabowska@wp.pl
………………………………………………………………………

