
 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/06/01 
 

Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 24 październik 2014r. 
A. Otwarcie zebrania 

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

B. Wnioski do Zarządu 
1. Realizacja/wykonanie uchwał WZC - podział zadań na Zarząd i Sekretariat OTOP 
2. Propozycja uchwały dotyczący indywidualnych składek członkowskich  

3. Poparcie stanowiska BirdLife w sprawie ochrony przyrody i kwestii równouprawnienia 
płci  

4. Pełnomocnictwa i umowa wolontariatu dla WN 
5. Wniosek o spisanie przedawnionych należności 
6. Uchwała ws. możliwości zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW 

C. Działalność organizacji 
1. Prezentacja planu komunikacji  
2. Sytuacja finansowa OTOP 
3. Funkcjonowanie biura – sprawy bieżące związane z zarządzaniem 

(kadry, stan realizacji bieżących projektów/rezerwaty, złożone wnioski, przyszłe 

wnioski/konkursy projektowe itd.) 
4. Nowe propozycje projektów (baza Ornitho, działania w zachodniopomorskim, 

działania na Bece  
5. Projekty umów z SIM (karma dla ptaków, e-sklep OTOP) 

D. Wolne wnioski 
 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/06/02 
 

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zobowiązuje Wiesława Nowickie do przygotowania pism 
przewodnich oraz listy instytucji  do których pracownik sekretariatu wyśle stanowiska OTOP zgodnie z 
przygotowanym rozdzielnikiem. 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/06/03 
 

Z woli postanowienia WZC OTOP Zarząd OTOP ustala dotację dla grup lokalnych w wysokości 25% kwoty 
składek jednostek członkowskich przypadającej na jednostkę członkowską danej grupy lokalnej. 
 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/06/04 
 

Na wniosek członka (z podpisaniem deklaracji o poufności) protokoły z zebrań Zarządu mogą być udostępniane 
na miejscu w biurze OTOP. 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/06/05 

 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (=OTOP) podejmuje decyzję o spisaniu przedawnionych 
należności w łącznej wysokości 10 250,25 zgodnie z załącznikiem. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania tj. 24 października 2014r 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2014/06/06 

 



Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (=OTOP) wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki w 
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej maksymalnie do wysokości refundacji z 
Komisji Europejskiej dotyczącej projektu LIFE+ „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) 
poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy” (LIFE09 NAT/PL/000260), 
przypadającej na udział OTOP. 
Jednocześnie udziela pełnomocnictwa Dyrektor Sekretariatu, Pani Danucie Kaczyńskiej numer ewidencyjny 
PESEL XXXXXXX do wypełnienia wszystkich formalności związanych z powyższym zobowiązaniem, z 
podpisaniem w imieniu OTOP umowy kredytowej włącznie. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania tj. 24 października 2014r. 

 


