
UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/06/01 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 27 czerwca 2013r. 

A. Otwarcie zebrania 
1. Wybór protokolanta 
2. Wybór przewodniczącego zebrania 
3. Zatwierdzenie programu zebrania  

B. Wnioski formalne do Zarządu 
1. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 – informacje bieżące 
2. Oświadczenie dotyczące prawnika 

C. Działalność organizacji 
1. Porozumienie z RSPB 
2. Sytuacja finansowa OTOP 
3. Funkcjonowanie biura – sprawy bieżące związane z zarządzaniem, w tym „Regulamin pracy i 

wynagradzania” 
4. Platforma Współpracy nt. Puszczy Białowieskiej 
5. Ochrona kraski – planowane siłownie wiatrowe w gm. Czerwin, pow. Ostrołęcki oraz Młynarze, 

pow. makowski 
6. Projekt MPPL – koordynacja raportowania 

A.4. Zatwierdzenie protokołu 2013/05 
D. Wolne wnioski 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/06/02 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zobowiązuje Tomasza Chodkiewicza koordynatora 
projektu do uzyskania danych od koordynatorów MPP przynajmniej na trzy miesiące przed terminem złożenia 
ostatecznego raportu. 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/06/03 
Protokół z zebrania Zarządu 2013/05 z dnia 05 czerwca 2013 roku został zatwierdzony. 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/06/04 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na przyjęcie dotacji ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 537 640,00 zł (pięćset trzydzieści siedem 
tysięcy sześćset czterdzieści złotych) oraz zaciągnięcie zobowiązań wekslowych – w postaci wystawienia weksla 
własnego „In blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie ewentualnego 



zwrotu kapitału dotacji do kwoty 537 640,00 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych)  
powiększonej o należyte odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w razie obowiązku ich uiszczenia 
z tytułu udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia „Ptaki w mieście”. 
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