
SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA 

TURYSTYCZNA GMINY SZTUTOWO 
 z działalności w 2010 r. 

 
 

W dniu 9 marca 2010 r. odbyło się VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo. 
Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały: 

 
a. Nr 1/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia za 2009 r 
b. Nr 2/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT za 2009 r. 
c. Nr 3/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2009 r. 
d. Nr 4/2010  w sprawie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich pobierania 
e. Nr 5/2010  w sprawie wysokości składki  Gminy Sztutowo za 2009 r.  
f. Nr 6/2010  w sprawie składu Komisji Rewizyjnej 
 

Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny działalności Zarządu LOT za 2009 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.  
Działania dotyczyły następujących obszarów:  

1. Udział w targach turystycznych- Przedstawiciele LOT uczestniczyli w  targach 
turystycznych w: Berlinie, Białymstoku, Warszawie i Gdańsku. Na targach były 
prezentowane foldery Słoneczna Mierzeja oraz foldery firm należących do LOT. 

 
2. LOT Sztutowo  był reprezentowany na spotkaniu w Helsinkach , gdzie zostały 

nawiązane osobiste kontakty z Polskim Centrum Informacji w Helsinkach                                     
i Sztokholmie. Rynek skandynawski jest bardzo zainteresowany turystyką w Polsce. 
Do Sztokholmu zostały wysłane foldery w języku szwedzkim promujące szlaki 
rowerowe i Nordick Walking Gminy Sztutowo. 

 
3. Zostało opracowanych 8 wniosków o dotację, z czego 3 otrzymały dofinansowanie: 

 
a. Opracowanie i druk folderu „W  kraju kormoranów - rowerem, pieszo i z 

kijkami” – w ramach konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych  
realizowanych przez członków  Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej w roku 2010, dofinansowanie 2000 zł., nakład 2000 sztuk w 
językach: polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim. Folder zawiera tez 
bazę adresową wszystkich członków LOT-u 

  
b.  „Dzień Rybaka - promocja tradycji rybackich  na Mierzei Wiślanej”– 

całkowity koszt imprezy 6000 zł. ,  dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w 
kwocie 3000 zł.  

c. Organizacja Wystawy „Rybacy w Kątach „ w ramach LGD Małe Projekty  - 
wartość całkowita projektu...., dofinansowanie..... Projekt będzie realizowany 
w 2011 r. 



d. EDEN – konkurs na destynację wodną – V miejsce w kraju konkurs 
prestiżowy 

 
 
e. „Święto jeźdźców i myśliwych „HUBERTUS” w Sztutowie” - Program 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia 

 
f. „Równać Szanse 2010 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy” – diagnoza 

sytuacji – wniosek nie przeszedł 
 

g.  „Nabycie wysokich umiejętności technik kulinarnych – zwiększenie 
konkurencyjności firm na Mierzei Wiślanej” – wniosek do działania 9.5 POKL  
na kwotę 50 000zł. 

 
h. Organizacja XV Ogolnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Trójek Kobiet i 

Mężczyzn  - wniosek do Urzędu Marszałkowskiego – nie przeszedł 
 
 
 

4. Organizacja imprez:  
 Dzień Rybaka  
1). Organizacja wystawy zdjęć „Rybacy w Kątach” -  zbieranie 
materiałów i zdjęć od mieszkańców Kątów rodzin rybaków; konsultacje 
z Muzeum Zalewu Wiślanego, rodzinami rybaków; Przygotowanie 
wystawy fotografii, prezentacji  

        2). Wieczór szantowy – grillowanie ryb, wspólne śpiewanie 
 

 XV Ogolnopolski Turniej Piłki Siatkowej Trójek Kobiet i Mężczyzn  
na boisku Bumerang i Mini Camp 

  Hubertus  
 Kulig w dniu 20 lutego 2010 r. po lasach w Kątach Rybackich i 

Sztutowie, ognisko, grzane wino i kiełbaski na polanie leśnej, tańce 
śpiewy. 

 
5. Organizacja szkoleń: 

a. Biznes plan – w ramach projektu  
b. Szkolenie informatyczne: system Windows, MS Word, Exel, Power Point – 

szkolenie realizowane w ramach projektu Żuławska Wyżyna Kompetencji, który  
otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego - 2 moduły – w ramach projektu  

Dzięki organizacji szkoleń w siedzibie LOT w Katach Rybackich pozyskaliśmy dodatkowe 
środki finansowe na działalność statutową w kwocie 3200 zł. + 2 720 zł.  
 
      6.  Uczestnictwo w pracach Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim –  
           udział w posiedzeniach i zebraniach 
 
      7.   Współpraca z PROT Gdańsk -  uczestniczenie  w posiedzeniach i kontaktach 
współtworzenie imprez turystycznych  
 



      8. Spotkania z wójtem Gminy Sztutowo – omawianie bieżących spraw  
      9. Redagowanie i tworzenie  strony internetowej LOT       
     10. Promocja LOT SZtutowo poprzez przyznawanie tabliczek Obiekt rekomendowany  
            przez LOT. 
    11.Organizowanie  wieczorków turystycznych Wielorybek, Cafe Kącik 
    12.Opracowanie kalendarza imprez na sezon 2010. 
 
Trudności – nadal są trudności z regularnym opłacaniem składek członkowskich. Wskazana 
jest również większa aktywność członków LOT w zakresie udziału w targach turystycznych 
oraz udziału w projekcie Zintegrowany System Informacji Turystycznej – brak osoby, która z 
ramienia LOT zajmie się zbieraniem informacji o okolicy i imprezach do zamieszczenia ich w 
systemie oraz regularnego uaktualniania. Potrzebne większe zaangażowanie  członków LOT 
przy opracowywaniu wniosków o dotację. 
 
Aktualnie w LOT Sztutowo jest zarejestrowanych 29 członków. W roku 2010 zostali przyjęci 
nowi członkowie: Chmielnicka Jadwiga – jaka firma?  Wejzbrut Dariusz – Bar , Skwarzec 
Mirosław, Kurowska,  Sowa Beata, Krajewski Lukasz „Żegluga Wiślana”.  
                                                 
Sporządzony na dzień 31.12.2010r BILANS oraz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
wskazuje iż przychody z działalności statutowej są wyższe niż w roku ubiegłym /składki 
członkowskie/ i wynoszą 5095,00 zł., inne wpływy z wynajmu pomieszczeń i darowizna 
9360,00 zł., dotacja 3000,00 zł., razem dochody 17407,19 zł.. Wydatki zamknęły się kwotą 
16843,79 zł. , w tym na działalność promocyjna 9147,40 zł.  Wynik finansowy ogółem za rok 
obrotowy 2010 zamknął się nadwyżką w wysokości 1221,06 zł. 
 
 
 


