
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/01 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 05 czerwca 2013r. 

A. Otwarcie zebrania 
1. Wybór protokolanta 
2. Wybór przewodniczącego zebrania 
3. Zatwierdzenie programu zebrania  
4. Zatwierdzenie protokołu 2013/3 oraz 2013/4 

B. Wnioski formalne do Zarządu 
1. Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz 

wniosek o powołanie biegłego rewidenta 
2. Pełnomocnictwa projektu „Aktywna ochrona kraski na Równinie Kurpiowskiej”, Projekt kraska 

- sprawa czyszczenia skrzynek lęgowych w maju b.r. 
3. Pełnomocnictwo dla Antoniego Marczewskiego do składania dokumentów w imieniu OTOP 

dla działań interwencyjnych 
4. Pełnomocnictwo Zarządu dla Małgorzaty Górskiej ds. związanych z księgami wieczystymi dot. 

gruntów zakupionych w ramach projektu LIFE Wodniczka oraz reprezentowania OTOP w 
sprawach związanych z dzierżawami gruntów (z Biebrzańskiego Parku Narodowego) 

5. Wykreślenie nieaktywnych członków Towarzystwa zgodnie z § 9 pkt. c Statutu 
C. Działalność organizacji 

1. FSC – rozdzielenie członkostwa międzynarodowego FSC od FSC Polska 
2. Ekointerwencja – ferma norek 
3. Skargi kasacyjne 
4. Przedstawienie zmodyfikowanej Umowy OTOP-RSPB (w ramach projektu LIFE-Wodniczka) do 

zatwierdzenia przez Zarząd i przygotowania Aktu Notarialnego 
5. Sytuacja finansowa OTOP – przepływy finansowe 

 a. Przedstawienie Zarządowi listu do RSPB nt. spłaty pożyczki przez OTOP i terminów rat 
6. Funkcjonowanie biura – sprawy bieżące związane z zarządzaniem 

a. Mienie służbowe 
b. Plan urlopów 2013 

7. Ubezpieczenie Członków Zarządu 
8. Skarga OTOP do KE dotycząca usuwania drzew i krzewów w sieci Natura 2000 na obszarach 

dolin rzecznych, w szczególności Wisły 
9. Ustanowienia formalne OSO na około 40 IBAch, zidentyfikowanych przez OTOP 
10. Pelleciarnia – ubezpieczenie, produkcja 

D. Wolne wnioski 

 
 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/02 
Protokół z zebrania Zarządu 2013/3 z dnia 20 marca 2013 roku został zatwierdzony. 
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/03 
Protokół z zebrania Zarządu 2013/4 z dnia 10 kwietnia 2013 roku został zatwierdzony. 
 



 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/04 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków uchwala, aby sprawozdanie zostało przebadane przez 
biegłego rewidenta . 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony wyznacza na biegłego rewidenta Błaszkowski Advisory Services, 
Grzegorz Błaszkowski w celu przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego za rok 2012. 
 
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/05 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków podejmuje decyzję o upoważnieniu Antoniego 
Marczewskiego, legitymującego się dowodem osobistym nr XXX PESEL  XXX, do: 
- składania w imieniu OTOP pism w organach i instytucjach powołanych do podejmowania działań związanych z 
zapewnieniem przestrzegania zapisów ustawy o ochronie przyrody oraz innych aktów prawnych, których 
przedmiotem jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk.  
Upoważnienie zostaje udzielone na zasadach określonych w Regulaminie reprezentowania OTOP przez osoby 
fizyczne na podstawie umów o pracę i umów wolontariatu.  
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/06 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) udziela pracownikowi Towarzystwa, 

Małgorzacie Ewie Górskiej, zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. ochrony przyrody, legitymującej się 

dowodem osobistym serii XXX nr XXX, pełnomocnictwa do: 

- składania w imieniu OTOP oświadczeń i wniosków, w tym wieczystoksięgowych, koniecznych zapewnień i 

wyjaśnień, reprezentowania przed sądami wieczystoksięgowymi, odbioru dokumentów, korespondencji, 

przesyłek i należności związanych z gruntami będącymi przedmiotem własności lub dzierżawy OTOP,  

- reprezentowania OTOP w sprawach związanych z zarządzaniem ww. gruntami przed wszelkimi osobami 

prawnymi i fizycznymi, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków, odwołań, odbioru korespondencji. 

 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/07 



Działając na podstawie § 9 lit. c statutu, Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków skreśla z listy 
członków osoby, które przez okres 3 miesięcy od otrzymania pisemnego powiadomienia, nie opłacili składki 
członkowskiej. 
Tabela „Zestawienie członków-nieopłacona składka członkowska” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/08 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rezygnuje z członkostwa w strukturach FSC Polska. 
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x    

przeciw        

wstrzymał 
się 

     x  

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/09 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na wniesienie skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 
2013 r., sygnatura akt IV SA/Wa 966/12, w którym oddalono skargę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków na 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 21 marca 2012 r numer 
SKO/I/V/135/2012 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na budowie 5 elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz 
infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, 
pięcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na 
działkach nr 47/4 i 61 (zjazd z drogi) – położonych w obrębie Raszewo Włościańskie, gmina Czerwińsk nad 
Wisłą. 
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/05/10 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na wniesienie skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
18 kwietnia 2013r., sygnatura akt IV SA/Wa 2734/12, którym - w części - uwzględniono skargę Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków na Decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 
2012r. (sygn. DOOŚ-OAI.4200.10.2012.AgŁb.2) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody 
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi S-8 (jako fragmentu trasy Via Baltica) na 
terenie województwa mazowieckiego. 
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x  x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 


