SPRAWOZDANIE
Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej
Gminy Sztutowo z działalności w 2007r

W dniu 18 maja 2007r odbyło się III Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo.
Na Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia podjęli następujące uchwały:
a. Nr 1/2007 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Zarządu za 2006r.
b. Nr 2/2007 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2006r
c. Nr 3/2006 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2006r
oraz przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności Zarządu LOT
Gm. Sztutowo w 2006r.
W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia LOT Gm.
Sztutowo realizował statutowe zadania w zakresie rozwoju turystyki i promocji
Mierzei Wiślanej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Sztutowo i członków
LOT-u. Na targach turystycznych w: Białymstoku, Krakowie, Gdańsku i
Warszawie były prezentowane foldery Słoneczna Mierzeja gdzie zawarte były
informacje o usługach turystycznych poszczególnych członków LOT Sztutowa i
Kątów Rybackich. Członkowie Zarządu LOT brali czynny udział w spotkaniach
organizacji pozarządowych, konferencjach i szkoleniach do projektów unijnych
w zakresie turystyki. Do najważniejszych przedsięwzięć organizacyjnych należy
zaliczyć:
- zredagowanie i wydanie wspólnie z PROT Gdańsk folderu Słoneczna
Mierzeja
- opracowanie kalendarza imprez sportowo-kulturalnych na lato 2007
- organizacja XIV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej „Trójek” na
boiskach „Mini Camp” i Bumerang o puchary Wójta Gminy i
Przewodniczącego LOT Sztutowo z okazji Dnia Rybaka w Kątach
Rybackich
- współorganizowanie turniejów piłki siatkowej plażowej i piłki nożnej o
puchary LOT Sztutowo w ramach Sztutowskiego Lata
- przeprowadzenie ankiety wśród turystów wypoczywających w Gminie
Sztrutowo na temat budowy kanału w Skowronkach, oraz udział w dyskusji
na konferencji w Krynicy Morskiej i uczestniczenie w programie
telewizyjnym „BEZ CIĘCIA” w TV Gdańsk
- uczestnictwo w konferencji „Kraina Wiatraków Powraca” w Żuławskim
Ośrodku Kultury
- opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Program
Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny

dofinansowanie maszynopisu przewodnika „ Ze Sztutowa wszędzie blisko”
autorstwa Bogusława Błaszaka
- udział w II Ogólnopolskim Zlocie Regionalnych i Lokalnych Organizacji
Turystycznych w Toruniu zorganizowanym przez Polską Organizację
Turystyczną
- administrowanie stroną internetową www.lotsztutowo.mierzeja.pl oraz
pocztą e-mail:lot_sztytowo@o2.pl
- współpraca programowa z PROT Gdańsk i LOT-ami woj. Pomorskiego
- wspieranie finansowe reprezentantów Polski w Beach-Soccer drużyny
„Hemako”- Sztutowo ze składek prywatnych członków LOT-u.
Podstawowym mankamentem w prawidłowym funkcjonowaniu Lokalnej
Organizacji Turystycznej Gm. Sztutowo jest brak dostatecznych środków
finansowych przeznaczanych na działalność statutową. Jedną z przyczyn
takiego stanu jest niska windykacja składek członkowskich, co zostało
zauważone również przez Komisję Rewizyjną.
Sporządzony na dzień 31.12.2007r BILANS oraz RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT wskazuje iż przychody z działalności statutowej są niższe
niż w roku ubiegłym /składki członkowskie/ przy znacznym zmniejszeniu
kosztów administracyjnych. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2007
zamkną się nadwyżką w wysokości 1366,93 zł.
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Za Zarząd LOT

