Sprawozdanie z działalności
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt w 2019 roku
działającej przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

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

10

1.2 miejsce spotkań BKDS-u
x

siedziba Biura

 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne
(jakie?):……………………………………………………………………
…
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań BKDS-u:
- koty wolnożyjące a budowy i rozbiórki;
- ochrona ptaków i nietoperzy;
- żebranie ze zwierzętami;
- koszenie terenów zielonych a małe zwierzęta;
- ochrona zieleni a zwierzęta;
- zagrożenia dla zwierząt związane z deratyzacją;
- zwierzęta na terenie ogródków działkowych;
- konie dorożkarskie;
- projekty „zwierzęce” w Budżecie Obywatelskim.

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 2019r.

18

•

wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.

18

2.3 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach BKDS-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

3

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 : problemy z ochrona miejsc bytowania kotów
wolno żyjących, zmiany w regulaminie komisji, konsultowanie projektów
dokumentów i pism;
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli BKDS-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

2

7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli BKDS-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

2

8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
nazwy konsultowanych dokumentów Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku; Zasady przekazywania zwierząt przez
Staż Miejską pod opiekę organizacji pro zwierzęcych;

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

tak

 nie
jeżeli tak, to jakie:
wspólne realizowanie przedsięwzięć
x tak
 nie
jeżeli tak, to jakie: informowanie zarządców budynków i mieszkańców o zasadach
ochrony ptaków i nietoperzy podczas prac remontowych
………………………………………………………………
9.2 wystąpienie problemów we współpracy BKDS-u z m.st. Warszawą
tak
x nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.3 sugestie dotyczące dalszej współpracy ……………………………………………..
10. Inne działania podejmowane przez BKDS (nie wymienione w ankiecie)
...……….....
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę/ stanowisko w BKDS-ie
Barbara Grabowska/ przewodnicząca
Adres e-mail/ telefon barbaragrabowska@wp.pl
………………………………………………………………………

