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UCHWAŁY ZARZĄDU OTOP 2015/03 
MARKI, 30 CZERWCA 2015R. 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/01 
Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 30 czerwca 2015r. 

Otwarcie zebrania 
1. Wybór protokolanta 
2. Wybór przewodniczącego zebrania 
3. Zatwierdzenie programu zebrania  
4. Zatwierdzenie protokołów z zebrań 2015/01 i 2015/02 

A. Wnioski do Zarządu 
1. Wzór sprawozdania finansowego 
2. Zmiany treści paragrafu 3 punkt 7 „Regulaminu Zarządu OTOP”  
3. Zatwierdzenie sprawozdań finansowego, sprawozdania z działalności 
4. Partnerstwo z Greenpeace – „Więcej niż energia”  

B. Działalność organizacji 
1. Sytuacja finansowa OTOP 
2. Funkcjonowanie biura – sprawy bieżące związane z zarządzaniem 

(kadry, stan realizacji bieżących projektów/rezerwaty, złożone wnioski, przyszłe 
wnioski/konkursy projektowe, pożyczka z NFOŚiGW.) 

3. Planowane spotkanie w NFOŚiGW w sprawie udziału NFOŚiGW w finansowaniu  POIŚ 
4. Sprzedaż Bolesławic 
5. Wniosek do Pana Wiesława Nowickiego o przedstawienie powodów rezygnacji z 

pełnienia funkcji członka Zarządu OTOP 
6. Sprawy członkostwa w OTOP 
7. Przyszłość eko-interwencji w OTOP 
8. Pelleciarnia (przebieg dochodzenia w sprawie drugiego pożaru, aktualny stan pracy) 
9. Wpis do KRS – działalności gospodarczej- sklepik internetowy 
10. RSPB- współpraca 
11. Dzierżawa gruntów od Biebrzańskiego Parku Narodowego 
12. Sprawy sądowe 

C. Wolne wnioski 
1. Roczne sprawozdania grup lokalnych – procedowanie przyjęcia sprawozdań 
2. Głosowanie nad pełnomocnictwami 
3. Konkurs organizowany przez Klub Gaja w sprawie rzeka roku 

 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/02 
Protokół z zebrania Zarządu 2015/01 z dnia  27 lutego 2015r został zatwierdzony. 
 
 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/03 
Protokół z zebrania Zarządu 2015/02 z dnia 8 maja 2015r został zatwierdzony. 
 

 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/04 
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 
z 21 sierpnia 2014 r. poz. 1100) wprowadzającej możliwość uproszczeń przewidzianych w zakresie 
sprawozdawczości finansowej Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków podejmuje 
decyzję o pozostaniu przy dotychczas obowiązującej formie sporządzania sprawozdań finansowych. 
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 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/05 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zmienia  § 3 pkt 7 Regulaminu Zarządu nadając 
mu brzmienie: 
Uchwały Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków umieszczane są na stronie 
internetowej Towarzystwa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zebrania, na którym zostały 
uchwalone. 
Jednocześnie Uchwała Zarządu OTOP nr 2013/08/05 traci z dnia 25 września 2013r traci moc. 
Aktualny tekst jednolity „Regulaminu Zarządu” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/06 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zatwierdza Sprawozdanie z działalności za rok 
2014. 
 

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/07 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 
2014 i przekazuje zysk na pokrycie kosztów statutowych w 2015 roku. 

 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/08 
 Działając na podstawie § 11 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.  

 Lista z zestawieniem wykreślonych członków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/09 
 Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) udziela pełnomocnictwa  

Panu dr Wiesławowi Nowickiemu, Członkowi OTOP – do występowania w imieniu Towarzystwa  
w sprawach dotyczących jego statutowej działalności, w szczególności ochrony siedlisk gatunków dziko 
występujących ptaków w Polsce oraz do podpisywania pism w tych sprawach (za wyjątkiem składania 
oświadczeń majątkowych) – pod warunkiem łącznego podpisania pisma przez jednego z członków 
Zarządu OTOP (lub Prezesa Zarządu OTOP) , w szczególności w niżej wymienionych zakresach: 

 - zgłaszania wniosków i interwencji do organów administracji publicznej, 
 - zgłaszania uwag i wniosków w sprawach związanych z ustanawianiem obszarowych form ochrony 

przyrody, planów ochrony i projektów zadań ochronnych oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i studiów zagospodarowania przestrzennego, jak również do projektów dokumentów 
poddawanych strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 

 - reprezentowania OTOP, jako organizacji społecznej uczestniczącej na prawach strony w 
postępowaniach administracyjnych, jak również żądającej dopuszczenia do takiego postępowania lub 
jego wszczęcia. 

 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/10 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  reprezentowany przez:  

1. Prezesa Zarządu OTOP Dariusza Bukacińskiego  
oraz  

2. Członka Zarządu OTOP Przemysława Oczypa 
upoważnia Krzysztofa Jacka Pietrasza legitymującego się dowodem osobistym seria XXX nr XXXXXX, 
PESEL XXXXXXXXXXX, zamieszkałego w XXX przy ul. XXX,  
do jednoosobowego reprezentowania Zarządu OTOP przed Sądem Gospodarczym  w szczególności  do 
złożenia i odebrania formularzy z zapytaniem o udzielenie informacji o osobach, członkach Zarządu 
OTOP oraz o podmiocie zbiorowym w Krajowym Rejestrze Karnym. 
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 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/11 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia  
Panią Danutę Kaczyńską numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXXXXX 
Pana Tomasza Wilka, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXXXXX 
do jednoosobowego, rozłącznego reprezentowania OTOP we wszystkich działaniach dotyczących 
złożenia i uzupełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach naboru 2015 do programu 
priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 2 Współfinansowanie projektów LIFE  
w perspektywie finansowej 2014-2020”  dotyczącego projektu pt. „Ochrona cietrzewia jako gatunku 
parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich”  
w szczególności: 
- do podpisania w imieniu osób upoważnionych do reprezentacji Towarzystwa wniosku  i uzupełnień 
wniosku o dotację składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

 UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2015/03/12 
Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków upoważnia  
Panią Danutę Kaczyńską numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXXXXX 
Pana Tomasza Wilka, numer ewidencyjny PESEL XXXXXXXXXXX 
do jednoosobowego, rozłącznego reprezentowania OTOP we wszystkich działaniach dotyczących 
złożenia i uzupełniania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru 2015 do programu 
priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 2 Współfinansowanie projektów LIFE  
w perspektywie finansowej 2014-2020”  dotyczącego projektu pt. „Natura dla Człowieka - idea usług 
ekosystemowych, jako forma wzmocnienia ochrony przyrody na obszarach Natura 2000” 
w szczególności: 
- do podpisania w imieniu osób upoważnionych do reprezentacji Towarzystwa wniosku  i uzupełnień 
wniosku o dotację składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
 
  

 
 
 


