SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA GMIN Y SZTUTOWO
z działalności w 2013 r.
W dniu 4 marca 2013 r. r odbyło się X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.
Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
a. Uchwała nr 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
za 2012 r.
b. Uchwała nr 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT za
2012 r.
c. Uchwała nr 3/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LOT za
2012 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: 18.02.2014 r.
Działania dotyczyły następujących obszarów:
● Promocja na targach turystycznych Na targach w Toruniu były prezentowane
foldery „Słoneczna Mierzeja” , „W kraju kormoranów  rowerem, pieszo i z
kijkami” oraz foldery firm należących do LOT. Na targach nie uczestniczyliśmy
bezpośrednio.
● Organizacja imprezy Dzień Rybaka – Stowarzyszenie włączyło się w realizację
imprezy poprzez zorganizowanie XVI Ogólnopolskiego Turnieju Trojek w piłce
plażowej. Przy okazji uhonorowano 45 lecie pracy sędziowskiej pana Janusza
Domaszewskiego.
Turniej zorganizowano na boisku Mini Camp. Wręczono puchary: Wójta Gminy
Sztutowo, LOT Sztutowo, nagrody Pensjonatu Wielorybek, Mini Camp, Pralni
„Płatek”, Ośrodka „U Baby Agi”. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem
turystów.
● 10 listopada po raz drugi zorganizowaliśmy imprezę „Nordick Walking w
Krainie Kormoranów – II jesienny rajd 2013 r.”liczba uczestników : 49 osób
Laureaci, zwycięzcy, miejsca medalowe:
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
Dofinansowanie: Powiat Nowodworski: 494,80 zł.
● Uczestnictwo w pracach Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim
– udział w posiedzeniach i zebraniach.
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● Uczestnictwo w pracach PROT – uczestniczenie w posiedzeniach i Forum LOT,
PROT i POT w Zawierciu.
● Uczestnictwo w działaniach organizacji EDEN promujących Pętlę Żuławską –
spotkanie w Warszawie
● Współpraca z LOTami Krynica Morska i Stegna  wsparliśmy wniosek o dotację
LOT Jantarowe Wybrzeże na „Organizacja study tour dla operatorów turystyki z
Obwodu Kaliningradzkiego.
● Spotkania z wójtem Gminy Sztutowo – omawianie bieżących spraw śmieci ,
podpisaliśmy partnerstwo do projektów LGD
● Redagowanie i tworzenie strony internetowej LOT – sfinalizowano sprawę
przebudowy strony internetowej LOT zlecając to profesjonalnej firmie ALFA z
Elbląga. Uzyskano wstępną Strona zostanie zakończona w roku 2014 r. po
podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim
● Opracowanie i złożenie w LGD wniosków o dofinansowanie z UE
1. „Budowa miejsca rekreacji  siłowni zewnętrznej w Kątach Rybackich”.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej PROW LEADER – wniosek
2012 r. , podpisanie umowy 2013 r.
Operacja obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni oraz związaną z operacją akcję
promocyjną.
W ramach projektu planowane jest:
1. siłownia zewnętrzna8 urządzeń;urządzenia zostaną zamontowane na terenach sportowych
w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej. Jest to miejsce często odwiedzane przez młodzież i
osoby dorosłe przybywające tu z dziećmi na plac zabaw. Siłownia zewnętrzna będzie
zwiększeniem oferty dla osób dorosłych. Będzie to również interesujące miejsce dla turystów.
2. tablica informacyjna  o wymiarach 150x110 cm zawierająca informacje o urządzeniach
i regulamin korzystania z siłowni.
3.opracowanie i druk ulotek 1000 sztuk  propagujące siłownię jako miejsce sportu
i rekreacji
Koszt całej operacji to kwota 33524,90zł., z czego 25000,00 stanowi dotacja.
2. „Promocja Mierzei Wiślanej poprzez organizację Study Tour dla
dziennikarzy polskich i zagranicznych”
Projekt znalazł się na liście do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w
ramach PROW LEADER.
Działania przewidują:
I. Organizację study tour dla 4 grup dziennikarzy i tour operatorów ze Szwecji, z
Rosji, Niemiec i Polski ( po 10 osób )
II. Opracowanie wydawnictw promocyjnych  opracowanie i druk folderów
zawierających informacje o atrakcjach turystycznych Mierzei Wiślanej.
Koszt całej operacji to kwota 62500,00 zł., z czego 50000,00 stanowi dotacja. Operacja musi
być sfinansowana z własnych środków. Dopiero po rozliczeniu projektu zostanie przelana
kwota 50 000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację
operacji w kwocie 62500,00 zł. Celem zapewnienia finansowania zostanie wzięta pożyczka
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w kwocie 62 500,00 zł. Z banku komercyjnego oferujące najniższe oprocentowanie.
Poręczycielem pożyczki będzie Gmina Sztutowo. Kwota 50 000,00 zł. Zostanie spłacona w
momencie wpływu na konto Stowarzyszenia dotacji. Pozostała kwota 12 500,00 zł.
3. „Promocja Mierzei Wiślanej i Żuław poprzez przebudowę strony internetowej
www.lot_sztutowo.pl i produkcję materiałów promocyjnych.”
Projekt znalazł się na liście do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
w ramach PROW LEADER.
Działania w ramach realizacji projektu przewidują:
1. przebudowa istniejącej strony internetowej LOT Gminy Sztutowo
2. zakup i nadruk smyczy  będą wręczane gościom przybywającym na mierzeję
Wiślaną, na smyczach znajdzie się adres strony www.lot_ sztutowo.pl
3. opłata za serwer  celem utrzymania strony zaplanowano koszt utrzymania jej na
serwerze mierzeja.pl
4. opłata za pozycjonowanie  celem pokazania strony na najlepszych pozycjach w
Sieci i dzięki temu lepsze dotarcie do odbiorców
5. projekt i druk folderów promujących walory Mierzei Wiślanej i Żuław 1000 szt.
Koszt całego projektu wynosi 13000,00 zł., dofinansowanie z UE 10 400,00 zł.
✦ Poparliśmy drużynę BEACH SOCCERA (plażowa piłka nożna) pana Henryka
Kuczmy.
Mistrzostwa Polski odbyły się w Ustce, gdzie reprezentanci Hemako Sztutowo
wywalczyli wce Mistrzostwo Polski przegrywając z drużyną z Łodzi 2:3
Członkowie LOT zebrali kwotę 2050 zł. i sponsorowali wyjazd na turniej. Drużyna
promowała nasz LOT poprzez rozpowszechnianie podczas turnieju w Łebie
materiałów promocyjnych  folderów, wizytówek .
✦ W marcu 2013 Zarząd LOT wystosował pismo do PROT Gdańsk dotyczące zmiany
terminu rozpoczęcia wakacji letnich z prośbą o interwencję w Ministerstwie Oświaty
w Wwie.
✦ Przyjęliśmy TV z Kanady na kręcenie programu „POLSKA OK”

Wszelkie wyjazdy na szkolenia, posiedzenia czy branżowe spotkania były finansowane ze
środków własnych członków Zarządu
Aktualnie LOT liczy 23 aktywnych członków.
Decyzją Zarządu zostały ostatecznie wykreślone 3 obiekty z powodu wycofania się lub nie
płacenia składek członkowskich, przyjęty 1 obiekt.
Sporządzony na dzień 31.12.2012 r BILANS oraz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wskazuje iż przychody z działalności wyniosły 6720,00 zł., ze składek członkowskich
6475,00 zł. zł., inne wpływy 245,00 zł., Wydatki zamknęły się kwotą 4364,10 zł. Wszystkie
na działalność statutową.
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