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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/07/01 
 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 13 listopada 2012: 

A. Wnioski formalne do Zarządu 
1. Pełnomocnictwo dla Dariusza Ożarowskiego na „jerzyki” w Trójmieście 
2. Pełnomocnictwo dla Dariusza Tatarczuka jako kierownika pelleciarni (zakres uprawnień) 

B. Działalność organizacji 
3. Przebieg restrukturyzacji 
4. Wprowadzone nowe procedury wewnętrzne (zwłaszcza organizacja pracy działu finansów) 
5. Przepływy finansowe 
6. Stan realizacji inwestycji w pelleciarnię 
7. Stan realizacji pomysłów na polepszenie sytuacji finansowej wypracowanych podczas zebrania w 

dniu 12.10 
8. Wewnętrzny konkurs OTOP na nowe projekty 
9. Karsiborska Kępa – przedstawienie sytuacji, decyzje co dalej. 
10. Plan ochrony dubelta – co ostatecznie robimy? 
11. Sprawozdanie ze spotkania grup lokalnych z 27.10 
12. Propozycja Jacka Betlei na udzielenie 1% zniżki dla członków OTOP w zamian za reklamę na 

Facebook-u i innych naszych mediach 
13. Logo „Monitoringu Ptaków Polski” – decyzja, które przedstawiamy w GIOŚ 
14. Zastąpienie Irka w komitetach sterujących projektów LIFE (orlik grubodzioby, różnorodność w 

lasach, Wisła warszawska) 
15. Zaproszenie do inicjatywy fundacji „Czysta energia” nt. OOŚ 

C. Wolne wnioski 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/07/02 
 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela pełnomocnictwa Dariuszowi Ożarowskiemu 
do reprezentowania Towarzystwa w sprawach związanych z ochroną ptaków gniazdujących w budynkach na 
terenie Trójmiasta. 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/07/03 
 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków udziela pełnomocnictwa Dariuszowi Tatarczukowi do 
negocjacji cen mediów oraz zawieranie pisemnych umów na ich dostarczanie. 
 

 DB JK PCh RK MM WN OP 

za x x x x  x  

przeciw        

wstrzymał 
się 

       

 



UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/07/04 
 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyznacza Pana Przemysława Chylareckiego na 
reprezentanta Organizacji w komitecie sterującym projektu ochrony orlika grubodziobego finansowanego 
z funduszu LIFE. 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/07/05 
 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyznacza Pana Dariusza Bukacińskiego na 
reprezentanta Organizacji w komitecie sterującym projektu ochrony różnorodności w lasach finansowanego z 
funduszu LIFE. 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/07/07 
 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyznacza panią Monikę Bukacińską na reprezentanta 
organizacji w komitecie sterującym projektu ochrony Wisły warszawskiej finansowanego z funduszu LIFE. 
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UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/07/08 
 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na przyjęcie dotacji ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 101 760,00 zł (sto jeden tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt 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 101 760,00 zł (sto jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)  
powiększonej o należyte odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w razie obowiązku ich uiszczenia 
z tytułu udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia „Odtworzenie siedlisk wodniczki Acrocephalus 
paludicola i odtworzenie siedlisk roślin słonolubnych w rezerwacie OTOP Karsiborska Kępa”. 
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