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Uprzejmie informuję, że do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło kolejne pismo Pani

D z dnia 20 października 2016 r., w którym poruszono kwestię wykonania w

miejscach bytowania kotów wolnożyjących ocieplanych domków.

Zainteresowana podnosi, iż ww. rozwiązanie w większym stopniu przyczyni się do

polepszenia warunków bytowania kotów wolno żyjących niż udostępnianie im piwnic, pakamer i

nie eksploatowanych pomieszczeń gospodarczych.

Adresatem ww. pisma jest m.in. Pan Prezydent.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 23 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uprzejmie proszę o wnikliwe rozpatrzenie

postulatu zawartego w ww. piśmie oraz o powiadomienie mnie kopią odpowiedzi udzielonej

Zainteresowanej.

zipżaniem
~:aZE .OONICZĄCA

y Katowice

Krystyna Siejna
Załącznik:
- kopia pisma z dnia 20.10.2016 r.

Do wiadomości:
1. Szanowna Pani

2. Komisja Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice

3. Komisja Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice

KRTOWICE
d/a odmiany

Biuro Rady Miasta
40-098 Katowice, ul. Młynska 4
www.katowice.eu

tet. 32 259 32 40
fax. 32 705 49 67
brm@katowice.eu
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Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
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Nawiązując do pisma, wysłanego do mnie w dniu 12.10.2016, o sygnaturze akt:
KŚ-IV.6140.6.2016.MM; KŚ-IV.KW-00837/16,
Pragnę wyrazić zadowolenie z faktu, że problematyka losu kotów wolno żyjących nie jest obca czy
obojętna władzom Katowic.

Wiem, że miasto finansuje dokarmianie kotów w okresach jesienno zimowych, oraz opłaca kastracje
kotów wolno-żyjących. Cieszy mnie także fakt, miasto co roku łoży na utrzymanie schroniska.

Wszystkie te działania są to ogromnie pozytywne rezultaty wielu lat owocnej współpracy Rady Miasta
z pro-zwierzęcymi organizacjami z terenu Katowic.

Nie mogę się jednak zgodzić ze stwierdzeniem że, apel Pana Prezydenta, w którym prosi
wszystkich mieszkańców Katowic o udostępnienie bezdomnym kotom schronienia, na terenie piwnic,
pakamer lub nie eksploatowanych pomieszczeń gospodarczych, przyczynia się w jakikolwiek sposób do
polepszenia warunków bytowania kotów wolno-żyjących.

Można by wręcz postawić tezę, że apel ten odstrasza od pomocy kotom tych mieszkańców, .
którzy jeszcze nie są zdeklarowanymi wrogami kotów.

Osoba, która udostępnia jakiekolwiek pomieszczenie kotom narażona jest na szykany ze strony osób,
którym przeszkadza obecność kotów.
Koty przebywające w tych pomieszczeniach są również źle traktowane przez tą nieprzychylną im część
społeczeństwa.
Koty nie są w stanie powstrzymać swoich naturalnych zachowań, w związku z czym często brudzą
pomieszczenia piwniczne, min. znaczą teren, uważany w ich mniemaniu za ich własny, silnym odorem
moczu. Są to ich naturalne instynkty.

O ile ludzie, karmiciele są w stanie obronić się przed agresją przeciwników kotów, o tyle koty, często
bardzo dotkliwie cierpią z powodu nieprzychylności mieszkańców.

Jako inspektor ds. Opieki nad Zwierzętami, przy Stowarzyszeniu Nadzieja na Dom, niejednokrotnie
byłam świadkiem efektów okrutnego traktowania tych pięknych zwierząt przez ludzi.

Wyprowadzenie kotów z piwnic do ich własnych domków pozwoli na polepszenie relacji wszystkich
mieszkańców zarówno z karmicielami kotów jak i z samymi kotami,
Nikomu nie będą już przeszkadzały, staną się wręcz ozdobą naszych osiedli, a i one poczują się
spokojniejsze i bezpieczniejsze. .



W mojej dzielnicy Zawodzie potrzeba koegzystencji ludzi z kotami jest tym większa, że dzielnica nasza,
znajdując się blisko rzeki Rawa, cierpi na plagę szczurów oraz innych szkodników, tylko przy pomocy
kotów jesteśmy w stanie sobie Z nią poradzić.

Bardzo proszę o przychylne rozpatrzenie mojej pro_~p'yzawartej w piśmie z 26.09.2016, oraz z
19.10.2016. .

Z wyrazami szacunku


