
SPRAWOZDANIE 
Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Gminy Sztutowo z działalności w 2008r 
 

 
 W dniu 17.10.2008r odbyło się IV Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo. 
Na Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia podjęli następujące uchwały: 

a. Nr 1/2008 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Zarządu za 2007r. 

b. Nr 2/2008 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  za 2007r 
c. Nr 3/2008 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2007r 
d. Nr 4/2008 – z dnia 5.09.2008 w sprawie skreślenia członków LOT z listy  
                          z powodu nie opłacanych składek – uchwała Zarządu LOT. 

Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej dot. oceny działalności Zarządu LOT 
Gm. Sztutowo w 2007r. 
 W związku z upłynięciem kadencji poprzedniego Zarządu, na obecnym 
walnym zebraniu, członkowie Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu wybrali 
nowy Zarząd w składzie: 
 1. Krystyna Chabska     - Przewodnicząca 
 2. Jan Apanowicz          - Wiceprzewodniczący 
 3. Janusz Domaszewski - Wiceprzewodniczący 
 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: Berlinie, 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: 
- opracowanie kalendarza imprez sportowo-kulturalnych na lato 2008 
- organizacja XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej „Trójek” na 

boisku „Mini Camp”  o puchary Wójta Gminy i Przewodniczącego LOT 
Sztutowo z okazji Dnia Rybaka w Kątach Rybackich 

- opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny 

- administrowanie stroną internetową www.lotsztutowo.mierzeja.pl oraz 
pocztą e-mail:lot_sztutowo@o2.pl  

- współpraca programowa z PROT Gdańsk i LOT-ami woj. Pomorskiego 
- uczestniczenie w Forum LOT-ów w Sopocie i Krynicy Morskiej 



- promocja produktu turystycznego w Ośrodku Jazdy Konnej – „Pogoń za 
lisem” w ramach święta Hubertusa o puchar Przewodniczącej LOT 
Sztutowo 

- uczestnictwo w Światowym Dniu Turystyki w Malborku 
- współorganizacja X Eliminacji do Mistrzostw Świata w poławianiu 

bursztynu – plaża w Sztutowie 
- wręczenie pucharu LOT dla finalisty MS w poławianiu bursztynu – Jantar 

13.07.2008 
- wieczory integracyjne członków LOT w „U ELWIRY”, „DELFINIE”  

 
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 31.12.2008r BILANS oraz RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT wskazuje iż przychody z działalności statutowej są wyższe 
niż w roku ubiegłym /składki członkowskie/ i wynoszą 6250 zł. przy niższych  
kosztach administracyjnych. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 2008 
zamkną się nadwyżką w wysokości 608,14 zł. 
 
 
 
 
       Za Zarząd LOT 


