SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA GMIN Y SZTUTOWO
z działalności w 2012 r.
W dniu 27 stycznia 2012 r. odbyło się IX Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.
Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
a. Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
Stowarzyszenia za 2011 r.
b. Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT za 2011 r.
c. Nr 3/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2011 r.
d. Nr 4/2012 w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Zarządu
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
W tajnym głosowaniu na stanowisko
1. Przewodniczącej powołano Krystynę Chabską
2. Wiceprzewodniczącego Zarządu powołano Arkadiusza Łaczynskiego
3. Wiceprzewodniczącego Zarządu powołano Grzegorza Glarczyńskiego
Komisja Rewizyjna:
1. Ryszard Madej
2. Kamila Wojtaszak
3. Dariusz Weisbrot
e. Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny działalności Zarządu LOT
za 2011 r.
W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia LOT Gminy Sztutowo
realizował statutowe zadania w zakresie rozwoju turystyki i promocji Mierzei Wiślanej
ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Sztutowo i członków LOTu.
Odbyły się 4 posiedzenia Zarządu: 18.03.2012 r., 18.06.2012, 14.07.2012 r., 15.09.2012 r.
Działania dotyczyły następujących obszarów:
1. Promocja na targach turystycznych Na targach były prezentowane foldery
„Słoneczna Mierzeja” , „W kraju kormoranów  rowerem, pieszo i z kijkami” oraz
foldery firm należących do LOT.
2. Zrealizowane działania:
● 03.04.2012r. przejęliśmy sprzęt komputerowy – zestaw komputerowy
z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Punktów
Informacji Turystycznej w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji
Turystycznej ( ZSIT), projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski i PROT
Od kwietnia 2012 r. została zatrudniona przez Urząd Gminy pracownica do
realizacji projektu ZSIT Hanna Śmiechowska
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● W czerwcu zorganizowaliśmy sprzątanie plaży – 11 osób wzięło udział w akcji.
Uczestniczyła w tym wydarzeniu dziennikarka z Kaliningradu.
● Organizacja imprezy Dzień Rybaka – Stowarzyszenie włączyło się w realizację
imprezy poprzez zorganizowanie meczu piłkarzyków dla wszystkich chętnych oraz
konkursu malowania kubków dla dzieci i młodzieży. LOT ufundował nagrody
rzeczowe.
W ośrodku MINI CAMP został zorganizowany XV Ogólnopolski Turniej Piłki
Siatkowej "Trójek" o Puchar LOT z okazji DNIA RYBAKA
● W lipcu 2012 r. promowaliśmy nasze ośrodki podczas Jarmarku Dominikańskiego
w Gdańsku – przez jeden dzień przedstawiciele LOT ( p. A. Łaczyński,
K. Chabska) prezentowali i rozprowadzali materiały promocyjne dzięki
prowadzeniu szerokiej promocji przez Lokalną Grupę Działania, która opłaciła
miejsce prezentacji na Jarmarku.
●

Hubertus – coroczna impreza organizowana przez ośrodek „Jazda Konna
Mierzeja”, w której uczestniczyli członkowie LOTu.

● Nawiązano kontakt z rynkiem turystycznym w Szwecji. W październiku 2012 r.
w Sztokholmie doszło do spotkania w Polskim Ośrodku Turystycznym oraz
z Polską Organizacja Polaków na Uchodźctwie , gdzie na miejscu można było
przeanalizować możliwości zainteresowania Skandynawów Mierzeja Wiślaną jako
ofertą turystyczną. Spotkania były bardzo owocne, zaproponowano organizację
Study Tour dla szwedzkich dziennikarzy. W Ośrodku będą rozprowadzane
broszury „ W Kraju Kormoranów rowerem, pieszo i z kijkami”, które zostały
wydane przez LOT w języku szwedzkim. (Wyjazd i pobyt w Sztokholmie – środki
prywatne).
● 10 listopada po raz pierwszy zorganizowaliśmy imprezę „Nordick Walking
w Kraju Kormoranów – I jesienny bieg 2012 r.”
Rajd został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe, uczestniczyło w nim 38
osób z różnych stron Polski.
I miejsce na 5km: Pani Katarzyna Dzioba , Nowy Dwór Gdański
I miejsce kobiet na 10 km: Pani Irena Karasiewicz, Braniewo
I miejsce mężczyzn na 10 km: Pan Adrian Tofil, Gdynia
Koszty imprezy obejmowały:
Puchar Gminy Sztutowo
75,00 zł., nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe
Nowego Dworu Gdańskiego ( złożyliśmy wniosek o dotację)
z kwotę 499,42 zł. , koszty LOTu: Puchar LOT Sztutowo, wlepki do medali
105,00 zł, projekt i druk plakatów 246,00 zł, organizacja rajdu – nagłośnienie,
instruktorzy 1000,00 zł, numery startowe 130,00 zł
organizacja ogniska – kiełbaski, grochówka 500,00 zł – ufundowane przez
Pensjonat Wielorybek, razem wydano 2556,00 zł
Impreza będzie kontynuowana jako cykliczna.
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● Spotkanie bożenarodzeniowe w Wielorybku w Kątach Rybackich  jak, co roku
tradycyjnie w okresie świątecznym odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli
członkowie LOT u i ich rodziny
3. Uczestnictwo w pracach Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim –
udział w posiedzeniach i zebraniach.
4.

Współpraca z PROT Gdańsk  uczestniczenie w posiedzeniach i forum w Miastku.

5. Współpraca z LOTami Krynica Morska i Stegna  W czerwcu 2012 r.
uczestniczyliśmy w Study Tour organizowanym przez LOT Krynica Morska,
w ramach programu PO RYBY wsparliśmy wniosek o dotację LOT Jantarowe
Wybrzeże na „Opracowanie Operatu Uzdrowiskowego dla gmin Stegna i Sztutowo”.
6. Spotkania z wójtem Gminy Sztutowo – omawianie bieżących spraw, wystąpiliśmy
o tytuł „Wójta roku 2012 „ konkursu prowadzonego przez Fundacje Ekologiczną, wójt
otrzymał wyróżnienie statuetkę „Ekologiczna Gmina 2012 ”
5.

Redagowanie i tworzenie strony internetowej LOT  podjęto wstępne działania
celem unowocześnienia strony

6.

Trwały prace na wnioskiem o dotację na siłownię zewnętrzną – projekt w ramach
LGD. Realizacja inwestycji przewidziana na 2013r., w dniu 22.06.2012 r.
otrzymaliśmy pozytywną decyzję o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania.

7. Rozliczono ostatecznie projekt „Organizacja wystawy w ramach projektu „Utworzenie
stałej wystawy zdjęć pt. „Rybacy w Kątach” w Muzeum Zalewu Wiślanego”
– w ramach konkursu Lokalnej Grupy Działania PROW Małe Projekty  wartość
całkowita projektu 22 106 zł. , dofinansowanie 15474,78 zł.
Zwrócono pożyczkę dla osób fizycznych w kwocie 15 000 zł.
8. Nawiązano kontakt z rynkiem turystycznym w Szwecji. W październiku 2012 r.
w Sztokholmie doszło do spotkania w Polskim Ośrodku Turystycznym oraz z Polską
Organizacja Polaków na Uchodźctwie , gdzie na miejscu można było przeanalizować
możliwości zainteresowania Skandynawów Mierzeja Wiślaną jako ofertą turystyczną.
Spotkania były bardzo owocne, zaproponowano organizację Study Tour dla
szwedzkich dziennikarzy. W Ośrodku będą rozprowadzane broszury „ W Kraju
Kormoranów rowerem, pieszo i z kijkami”, które zostały wydane przez LOT w języku
szwedzkim. (Wyjazd i pobyt w Sztokholmie – środki prywatne).
Wszelkie wyjazdy na szkolenia, posiedzenia czy branżowe spotkania były finansowane ze
środków własnych członków Zarządu
Aktualnie LOT liczy 25 aktywnych członków. Decyzją Zarządu zostały ostatecznie
wykreślone 3 obiekty z powodu wycofania się lub nie płacenia składek członkowskich.
Przyjęty 1 obiekt  Sylwia Malik, Kąty Rybackie.
Sporządzony na dzień 31.12.2012 r BILANS oraz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wskazuje iż przychody z działalności statutowej były niższe niż w roku 2011:ze składek
członkowskich 5450,00 zł., inne wpływy 15224,28 zł., w tym dotacja za projekt LGD, która
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w kwocie 15 000,00 zł. została przeznaczona na pokrycie zobowiązań wobec prywatnych
pożyczek członków LOT. Wydatki zamknęły się kwotą 20037,00 zł., w tym na działalność
statutową 637,28 zł.
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