Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian” w roku 2006
1. Nazwa: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Siedzibą w Siedlcach
Adres: ul. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce
KRS (numer i data wpisu): 0000107301
REGON: 710289790
Członkowie Zarządu:
Prezes – Ireneusz Kaługa, zam. Siedlcach ul. Chrobrego 15/83
Wiceprezes – Mirosław Rzępała, zamieszkały w Łosicach, ul. Narutowicza 55/17;
Wiceprezes – Marek Kowalski, zamieszkały ul. Szkolna 79F/42, 05-110 Jabłonna
Członek Zarządu – Dominik Krupiński, zamieszkały Rakowiska 18a, Biała Podlaska
Członek Zarządu – Monika Stefaniak, zamieszkała Wiśniew 08-110, ul. T. Kościuszki 48
Cele Towarzystwa (wg statutu):
Celem działalności Towarzystwa jest ochrona przyrody, w szczególności:
1. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz
zagrożeń.
2. Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia przyrody.
3. Opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych.
4. Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie przyrody.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Formami działalności Towarzystwa są w szczególności:
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie odpowiednich badań naukowych.
2. Propagowanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony.
3. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów funkcjonalnych i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla
przyrody.
4. Współpraca z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami
państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych.
5. Współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach.
6. Powoływanie fundacji.
7. Wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów.
8. Pokrywanie właścicielom gruntów strat wynikających z użytkowania przez nich
gruntów w sposób zgodny z zaleceniami Towarzystwa.
9. Występowanie jako strona w rozumieniu właściwych przepisów prawnych w
postępowaniu w przypadkach naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach.
11. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych
przyrodniczo.
12. Prowadzenie działalności rolniczej przyjaznej dla środowiska.
13. Organizowanie i propagowanie turystyki ekologicznej.
14. Wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich szczebli.
15. Występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
16. Wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego
poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody i środowiska.
17. Podejmowanie wszystkich innych działań uznanych za sprzyjające powyższym celom.
Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:
1. Społeczną aktywność swych członków.
2. Działanie zatrudnionych przez siebie osób fizycznych.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
4. Współpracę z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.
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3. Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej – jest zarejestrowana.
4. Odpisy uchwał Zarządu

Uchwała 1/3/2006 z dnia 24 III 2006 r.
Zarząd TP „Bocian” odwołuje Błażeja Wojtowicza z funkcji przedstawiciela Towarzystwa w
Radzie Przedstawicieli Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy.
Głosowanie: Za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała przeszła.
Uchwała nr 1/5/2006 z dnia 16 V 2006 r.
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” postanawia rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej w następujących dziedzinach:
1. Usługowej, związanej z uprawą roślin, chowem zwierząt;
2. Produkcyjnej, obejmującej wytwarzanie żywności, produkcja wyrobów z drewna i
innych naturalnych materiałów (słoma, wiklina), ceramikę;
3. Wydawniczej (czasopisma, ksiązki, nagrania dźwiękowe);
4. Handlowej w celu sprzedaży towarów wytworzonych oraz innych, w sklepach,
straganach i targowiskach oraz jako sprzedaż wysyłkową;
5. Turystycznej – obejmującą prowadzenie zaplecza turystycznego jak również
organizowanie i pośrednictwo;
6. Obsługi nieruchomości, w tym wynajęcie sprzętu i urządzeń;
7. Informatycznej;
8. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych, badawczych itp.,
9. Reklamy;
10. Fotografii;
11. Edukacji;
12. Działalności twórczej i artystycznej.
Głosowanie: Za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.
Uchwała nr 2/5/2006 z dnia 16 V 2006 r.
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” postanawia przyjąć porozumienie z
Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym w sprawie wspólnej realizacji
badań nad ssakami popielicowatymi oraz ich ochrony.
Głosowanie: Za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.
Uchwała 1/6/06 z dnia 7 VI 2006 r.
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” postanawia powołać Koło Ostrowskie
TP „Bocian” i ustala jego teren działania – powiat ostrowski oraz powiaty przyległe oraz
jego Przewodniczącego – Małgorzatę Jamiołkowską.
Głosowanie: Za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.
Uchwała 2/6/2006 z dnia 30 czerwca 2006.
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie
finansowe za rok 2005 na które składa się:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę .............................................................................. 147 053,69 PLN
- rachunek zysków i strat wykazujący dochód
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-

netto w kwocie .............................................................................. 15 503,86 PLN
informacja dodatkowa

Głosowanie: Za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.
Uchwała 3/6/2006 z dnia 30 czerwca 2006
Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zatwierdza jednogłośnie sprawozdanie
merytoryczne za rok 2005 .
Głosowanie: Za – 5 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została przyjęta.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – 510 919,35 PLN, w tym:
a. składki członkowskie – 4445,00 PLN;
b. darowizny – 17 563,53 PLN;
c. środki pochodzące ze źródeł publicznych 181719,16 PLN;
d. odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń :
1. Urząd Miasta Zielonka – Wykonanie kalendarzyków edukacyjnych o segregacji
odpadów w mieście Zielonka – 1 100,00 PLN
2. Miasto Stołeczne Warszawa – Kontrola i czyszczenie 691 szt. budek lęgowych dla
ptaków na terenie Dzielnicy Mokotów – 6910,00 PLN
3. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Przygotowanie i przeprowadzenie 6
warsztatów przyrodniczych – Festyn Dzień Ziemi 2006 – 4000,00 PLN
4. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej - Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
przeprowadzenie 5 warsztatów przyrodniczych dot. rzek w SzP.: Mordy, Krześlin,
Gimnazjum Domanice, Przedszkole w Warszawie ul Pobożańska – 1000,00 PLN
5. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Przeprowadzenie
inwentaryzacji zimowych kryjówek nietoperzy w DPN – 2680,00 PLN
6. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Wykonanie
folderu przyrodniczego „Nietoperze Drawieńskiego Parku Narodowego”– 425,00
PLN
7. Nadleśnictwo Mińsk – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska” – 2000,00 PLN
8. Nadleśnictwo Siedlce - Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska” – 2000,00 PLN
9. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Inwentaryzacja
nietoperzy na terenie w DPN – praca specjalisty w terenie – 7090,00 PLN
10. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim
Parku Narodowym – Prace
chiropterologiczne wykonane przez specjalistów – 750,00
11. Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW w Warszawie – Przygotowanie oceny
oddziaływanie na obszar N2000 140002 Dolina Liwca zadania „Siec wodociągowa z
przyłączami” – 3000,00 PLN
12. Fundacja Jeziora Oświn – Prace polegające na zahamowaniu sukcesji naturalnej
na terenie Rezerwatu Siedmiu Wysp – 4700,00 PLN
13. „Jawor” Marcin Krzyżański – Konsultacja przyrodnicza programu „100-tys
bocianów” – 1000,00 PLN
14. Miasto Siedlce – Opracowanie merytoryczne i wykonanie 1 tablicy informacyjnoedukacyjnej oraz wymiana 3 sztuk tablic na terenie użytku ekolog. „Dolina
Muchawki” – 2400,00 PLN
15. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim
Parku Nrodowym
- Badanie
aktywności nietoperzy w podziemiach na terenie DPN – 1565,00 PLN
16. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie – Prace usługowo–badawcze dotyczące
wykonania analizy literatury i dostępności okazów nietoperzy z terenu Mazowsza –
1400,00 PLN
17. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim
Parku Narodowym – Prace
specjalistów chiropterologów. Skład i druk materiałów edukacyjnych o tematyce
przyrodniczej – 7600,00 PLN
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e. dotacje i subwencje – 330 941,59 PLN, w tym:
GEF UNDP/SGP – 56 349,70 PLN
WFOŚiGW w Warszawie – 106 522,39 PLN
NFOŚiGW – 50 796,77 PLN
EkoFundusz - 20 080,14 PLN
Ambasada Królestwa Holandii – 7 655,79 PLN
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 19 636,80 PLN
Fundacja Edukacja dla Demokracji (RITA) – 45 500,00 PLN
WFOŚiGW w Olsztynie – 4 500,00 PLN
WFOŚiGW w Lublinie – 2000,00 PLN
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego – 15 000,00 PLN
Bielskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego – 2 900,00 PLN.
6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a. realizację celów statutowych – 455 544,36 PLN;
w tym:
administracja (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe itp.) – 54 607,91 PLN;
pozostałe koszty (wynagrodzenia, ZUS, amortyzacja, koszty projektów) – 400 936,45
PLN.
c. działalność gospodarczą – 0,0 PLN
7. Dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w Towarzystwie z podziałem wg zajmowanych
stanowisk – 2 osób;
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez TP „Bocian” – wynagrodzenia:
38288,31 PLN, nagrody – 0 PLN, premie – 0 PLN, inne świadczenia - 0 PLN;
c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innych organów – wynagrodzenia:
1900/m-c PLN, nagrody – 0 PLN, premie – 0 PLN, inne świadczenia - 0 PLN;
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 72198,00 PLN;
e. udzielonych pożyczkach – nie udzielano;
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, ze wskazaniem banku –
brak lokat
g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości nabytych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie nabyto;
h. nabytych nieruchomościach – 18500,00 PLN;
i. nabytych pozostałych środkach trwałych – 5573,00 PLN;
j. wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – 249 371,23 PLN.
8. Dane o działalności zleconej Towarzystwu przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz
o wyniku finansowym tej działalności.
1. Urząd Miasta Zielonka – Wykonanie kalendarzyków edukacyjnych o segregacji
odpadów w mieście Zielonka – 1 100,00 PLN
2. Miasto Stołeczne Warszawa – Kontrola i czyszczenie 691 szt. budek lęgowych dla
ptaków na terenie Dzielnicy Mokotów – 6910,00 PLN
3. Gospodarstwo
Pomocnicze
przy
Drawieńskim
Parku
Narodowym
–
Przeprowadzenie inwentaryzacji zimowych kryjówek nietoperzy w DPN – 2680,00
PLN
4. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Wykonanie
folderu przyrodniczego „Nietoperze Drawieńskiego Parku Narodowego”– 425,00
PLN
5. Nadleśnictwo Mińsk – Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska” – 2000,00 PLN
6. Nadleśnictwo Siedlce - Redakcja biuletynu przyrodniczego „Kraska” – 2000,00 PLN
7. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym – Inwentaryzacja
nietoperzy na terenie w DPN – praca specjalisty w terenie – 7090,00 PLN
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8. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim
Parku Narodowym – Prace
chiropterologiczne wykonane specjalistów – 750,00
9. Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW w Warszawie – Przygotowanie oceny
oddziaływanie na obszar N2000 140002 Dolina Liwca zadania „Siec wodociągowa z
przyłączami” – 3000,00 PLN
10. Miasto Siedlce – Opracowanie merytoryczne i wykonanie tablicy informacyjno –
edukacyjnej oraz wymiana 3 sztuk tablic na terenie użytku ekolog. „Dolina
Muchawki” – 2400,00 PLN
11. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim
Parku Narodowym
- Badanie
aktywności nietoperzy w podziemiach na terenie DPN – 1565,00 PLN
12. Instytut Badawczy Leśnictwa – Prace usługowo – badawcze dotyczące wykonania
analizy literatury i dostępności okazów nietoperzy z terenu Mazowsza – 1400,00
PLN
13. Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim
Parku Narodowym – Prace
specjalistów chiropterologów. Skład i druk materiałów edukacyjnych o tematyce
przyrodniczej – 7600,00 PLN
9. Informacja o rozliczeniach TP „Bocian” z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych,
a także informacja
w sprawie
składanych
deklaracji
podatkowych.
Miesięczne deklaracje PIT – 4: 8147,00 PLN
Miesięczne deklaracje VAT – 7: 25215,00 PLN
CIT – 8: 0,0 PLN
10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola,
a jeśli była – to jej wyniki – nie było
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