
           

 

 
Toruń, 3.02.2017 

Szanowny Panie, 

zwracam się do Pana w sprawie realizacji Budżetu Partycypacyjnego 2017 w zakresie wniosku np. 

O0325 Sterylizacja 150 toruńskich kotów wolno żyjących który to brzmiał następująco, 

-Przeprowadzenie sterylizacji 150 kotów, w tym 120 kotek, wolno żyjących na terenie miasta Torunia. 

"Celem zadania jest przeprowadzenie sterylizacji 150 kotów wolnożyjących (w tym 120 kotek) na terenie 
miasta Torunia. Skutkiem akcji sterylizacji będzie regulacja nad populacji kotów miejskich, zmniejszenie 
ogólnej liczby bezdomnych kotów w mieście, kontrola ich liczby - pozwalająca na naturalną ochronę przed 
gryzoniami ,oraz poprawa komfortu życia mieszkańców. Teren miasta zamieszkują wolno żyjące koty 
miejskie. Stanowią one wspólne dobro wszystkich mieszkańców miasta i muszą być traktowane jako trwały i 
pożądany 25 000,00 składnik krajobrazu miasta. Koty są w mieście potrzebne, a zatem pożyteczne. To 
sojusznicy człowieka w walce z gryzoniami. Problemy powstają wówczas, kiedy jest ich na danym terenie zbyt 
dużo. Niekontrolowany rozród prowadzi do powstania nad populacji. Koty w zbyt dużej liczbie są uciążliwe 
dla mieszkańców miasta (zanieczyszczone okolice domostw ludzkich – piwnice, klatki schodowe, place zabaw, 
parki, skwery), powodują niezadowolenie społeczne, które prowadzi do skarg do administratorów wspólnot, 
spółdzielni mieszkaniowych i instytucji państwowych oraz niehumanitarnych działań naruszających Ustawę z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; nad populacja kotów przyczynia się również do przepełnienia 
Schroniska Miejskiego w Toruniu. Wolą autora projektu jest, aby zadanie zostało wykonane przez OPP z 
Torunia." 

Zgodnie z pozyskanych informacji zadanie zostało zrealizowane w zmienionej wersji - rozdysponowano talony 
na sterylizację pomiędzy stowarzyszeniami, fundacjami i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, 
jednak wszystkie do wykorzystania w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. 

W związku z powyższym proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 

1) czy autor projektu w porozumieniu z urzędem miasta odstąpił od swej woli zawartej we wniosku, 

2) czy realizacja zadania była konsultowana z autorem projektu. 

3) jakie kryteria oceny czy inne czynniki zostały wzięte pod uwagę, iż Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Toruniu również przyznano talony 

4) jak dokonano wybrania stosownych OPP - czy zostały wskazane na którymś etapie przez autora projektu 

5) czemu talony są do zrealizowania jedynie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu 

Z poważaniem, 

Marcin Łowicki 

Projekt Włącznik Obywatelski 
Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu 


