SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA GMINY SZTUTOWO
z działalności w 2009r.

W dniu 08.05.2009 r. odbyło się V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.

Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
a) Nr1/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
za 2008 r.
b) Nr2/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT za 2008r
c) Nr3/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2009 r.
d) Nr4/2009 w sprawie podwyższenia składek członkowskich
Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny działalności Zarządu LOT za 2008 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 LOT-u.
Przedstawiciele LOT uczestniczyli w targach turystycznych w Berlinie, Warszawie i
Gdańsku. Na targach były prezentowane foldery Słoneczna Mierzeja, których nakład został
wznowiony w roku 2009.
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 2009,
organizacja XVI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej "Trójek" na boisku "Mini
Camp" Bumerang w Kątach Rybackich,
organizacja wspólnie z Gminą Sztutowo Dnia Rybaka w Kątach Rybackich,
remont lokalu LOT w Kątach Rybackich na ul. Rybacka 41
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 KrynicyMorskiej
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 Słupsku





udział w organizacji XI Eliminacji do Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu plaża w Kątach Rybackich
wieczory integracyjne członków LOT w "U Haliny", "Wielorybku", "Cafe Kącik"
szkolenie dla członków LOT w zakresie biznes planu i pozyskiwania środków
unijnych na działalność gospodarczą.

Podstawowym mankamentem w prawidłowym funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji
Turystycznej Gminy Sztutowo, jest brak dostatecznych środków finansowych przeznaczanych
na działalność statutową. Dlatego podjęto uchwałę o podniesieniu wysokości składek
członkowskich o 50%. Uchwała będzie realizowana od 2010 r. Na Walnym Zgromadzeniu
Członków w dniu 23 października 2009 r. podjęto uchwałę o zmianie w składzie zarządu.
Pan Jan Apanowicz zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego, powołany został na to
stanowisko p. Arkadiusz Łaczyński. Zatwierdzono tez zmianę w składzie komisji Rewizyjnej.
W miejsce p. Arkadiusza Łaczyńskiego został powołany p. Grzegorz Glarczyński.
Sporządzony na dzień 31.12.2009 r. BILANS oraz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wskazuje iż przychody z działalności statutowej są wyższe niż w roku ubiegłym /składki
członkowskie/- 9 050,00 zł, dotacja na organizację Dnia Rybaka 2009 - 3 800,00 zł,
darowizna - 1 200,00 zł oraz inne dochody 20,57 zł. Wsumie przychody wynoszą 14.070,57
zł. Koszty działalności w roku 2009 wyniosły 14 901,29 zł z czego większość stanowiły
koszty działalności promującej LOT (wydatkowane w takiej kwocie po raz pierwszy) - folder
"Słoneczna Mierzeja i baner promujący LOT - 3059,77 zł., udział w targach turystycznych w
Berlinie i w Warszawie. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 2009 zamknął się stratą
w wysokości 829,37 zł. Jednak w roku 2010 przewidywany jest zysk w związku z brakiem
konieczności poniesienia tak dużych kosztów na działalność promocyjną.

Za Zarząd LOT
Przewodnicząca Zarządu
Krystyna Chabska

