SPRAWOZDANIE
Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo
z działalności w 2005r

W dniu 2 kwietnia 2004r, z inicjatywy władz Gminy Sztutowo, odbyło się
pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenie Lokalna Organizacja
Turystyczna Gm. Sztutowo, na którym powołany został Komitet Założycielski
w osobach: Jan Apanowicz, Waldemar Bartczak, Janusz Domaszewski.
Podstawowym zadaniem Komitetu Założycielskiego było dokonanie czynności
rejestracyjnych L.O.T-u, w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydz.
Krajowego Rejestru Sądowego z/s w Gdyni. Po skompletowaniu niezbędnych
dokumentów – Komitet Założycielski w dniu 25 listopada 2004r złożył w
Sądzie Rejonowym w Gdyni wniosek o dokonanie rejestracji L.O.T-u Gm.
Sztutowo. Po wielokrotnych uzupełnieniach wniosku – Krajowy Rejestr Sądowy
w dniu 03 czerwca 2005r dokonał wpisu do rejestru pod Nr 0000235576.
Następnie, Komitet Założycielski rozpoczął starania w Urzędzie Statystycznym
w Gdańsku o uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON, a w Urzędzie
Skarbowym w Malborku o nadanie numeru NIP. Dnia 09 stycznia 2006r
otrzymano REGON o nr 220164180, natomiast dnia 18 stycznia 2006r został
nadany NIP o nr 5792093697. W Żuławskim Banku Spółdzielczym otwarto
konto bankowe. Wykonano niezbędne pieczątki. Od tego momentu Lokalna
Organizacja Turystyczna Gm. Sztutowo mogła rozpocząć działalność statutową.
Pierwsze walne zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej
odbyło się w dniu 22 czerwca 2005r na którym ukonstytuowały się władze:
- Zarządu Stowarzyszenia LOT w osobach:
1. Jan Apanowicz
– przewodniczący Zarządu
2. Janusz Domaszewski – v-ce przewodniczący Zarządu
3. Bogusław Błaszak – v-ce przewodniczący Zarządu
- Komisji Rewizyjnej w osobach:
1. Waldemar Bartczak – przewodniczący
2. Jacek Rudnicki
- członek
3. Anna Gancarczyk - członek
W miesiącu marcu 2005r, z inicjatywy Zarządu LOT-u, rozpisany został wśród
uczniów Gimnazjum w Sztutowie konkurs na logo Stowarzyszenia. Konkurs
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży Gimnazjum.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez członków Lokalnej
Organizacji Turystycznej. Powołana komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce – Olga Rudzińska – nagroda; rower turystyczny,
II miejsce – Klaudia Wołowska – nagroda; zestaw akcesoria komputerowe,
III miejsce – Maciej Sala – nagroda; zestaw akcesoria komputerowe.

Na wniosek członków LOT – Urząd Gminy w Sztutowie uruchomił
Informację Turystyczną w Sztutowie, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem turystów oraz kwaterodawców ze Sztutowa.
Członkowie LOT-u /z własnych środków finansowych/ wykonali w 2005r
pierwszy folder turystyczny, który był rozprowadzany na targach turystycznych
w Katowicach, Białymstoku i Warszawie.
W sezonie letnim 2005 – przedstawiciele Zarządu LOT-u uczestniczyli w
organizacji imprez kulturalno-sportowych między inn:
- DZIEŃ RYBAKA w Kątach Rybackich,
- SZTUTOWSKIE LATO 2005,
- KONCERTY zespołów estradowych na plaży w Kątach Rybackich,
- FESTIWAL piosenki szantowej w Sztutowie,
- MISTRZOSTWA Jantarowego Wybrzeża w piłce siatkowej plażowej i
nożnej,
- MISTRZOSTWA Polski zrzeszenia weteranów siatkówki,
- NOCNY turniej siatkówki plażowej w Kątach Rybackich,
Dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu władz Gminy Sztutowo wydana
została „GAZETA WCZASOWA” – informator dla turystów
przebywających na wypoczynku nad morzem, zawierający m.in. kalendarz
imprez, oraz wykaz bazy noclegowej w Gminie. Gazeta cieszyła się dużym
uznaniem wśród wczasowiczów i kwaterodawców.
Przedstawiciele Zarządu nawiązali kontakty i współpracę w zakresie rozwoju
turystyki na Mierzei Wiślanej z:
- Regionalną Organizacją Turystyczną w Gdańsku, oraz LOT-em w Krynicy
Morskiej
- Firmą „Słoneczna Mierzeja” z Sosnowca,
- Redakcją
„Dziennika Bałtyckiego” i „Kuriera Żuławskiego” oraz
Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gd.
Realizując promocję regionu Mierzei Wiślanej kol. Domaszewski, za aprobatą
członów LOT-u, zorganizował „Bank” zdjęć i bazę informacji członków LOT-u
co w efekcie dało utworzenie folderu na lato 2006r, oraz strony internetowej
www.lotsztutowo.mierzeja.pl

Powstałe foldery będą eksponowane na targach turystycznych m.in. w
Krakowie i Warszawie.
Wszystkie działania organizacyjne były dotychczas finansowane ze
środków własnych członków Stowarzyszenia. Z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej w 2005r Zarząd Stowarzyszenia złożył w Urzędzie Skarbowym w
Malborku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych tj. CIT-8, oraz oświadczenie w sprawie CIT-2.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 spotkań na których omawiane
były bieżące sprawy organizacyjne i finansowe. Na dzień sporządzenia
sprawozdania – zgodnie z złożonymi deklaracjami – Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy Sztutowo liczy 30 członków.

Zarząd LOT-u Gm. Sztutowo składa szczególne podziękowanie za wkład i
współpracę w dążeniu do rozwoju turystyki na Mierzei Wiślanej dla:
- Pani Iwony Tyburskiej – Wójta Gm. Sztutowo,
- Pani Annie Góra – pracown. Gm. Sztutowo, oraz
Panu Markowi Kozakiewiczowi – za pomoc w zakupie nagród dla laureatów
konkursu na logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Gm. Sztutowo, oraz
Panu Markowi Felskiemu – za nieodpłatne udostępnienie lokalu na
informację turystyczną w Sztutowie.

ZARZĄD LOT Gm. Sztutowo

