SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA GMIN Y SZTUTOWO
z działalności w 2011 r.
W dniu 18 marca 2011 r. odbyło się VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.
Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
a. Nr 1/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
Stowarzyszenia za 2010 r
b. Nr 2/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT za 2010 r.
c. Nr 3/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2010 r.
d. Nr 4/2011 w sprawie wystąpienia o kredyt do Gminy Sztutowo na realizację
projektu pt. „Utworzenie stałej wystawy zdjęć pt. „ Rybacy w Kątach” w Muzeum
Zalewu Wiślanego” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju PROW 2007-2013
Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny działalności Zarządu LOT za 2010 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, Warszawie i Gdańsku.
Na targach były prezentowane foldery „Słoneczna Mierzeja” , „„W kraju
kormoranów - rowerem, pieszo i z kijkami oraz foldery firm należących do LOT.
2. Zrealizowane działania:
 projekt „Organizacja wystawy w ramach projektu „Utworzenie stałej wystawy
zdjęć pt. „Rybacy w Kątach” w Muzeum Zalewu Wiślanego”” – w ramach
konkursu Lokalnej Grupy Działania PROW Małe Projekty - wartość całkowita
projektu 22 106 zł. , dofinansowanie 15474,78 zł.


Organizacja imprezy Dzień Rybaka



Hubertus – coroczna impreza organizowana przez ośrodek „Jazda Konna
Mierzeja”



Spotkanie gwiazdkowe w MALIBU w Sztutowie - udział wzięli członkowie LOTu i ich rodziny

3. Uczestnictwo w pracach Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim –
udział w posiedzeniach i zebraniach.
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4. Współpraca z PROT Gdańsk - uczestniczenie w posiedzeniach i kontaktach
współtworzenie imprez turystycznych
5. Spotkania z wójtem Gminy Sztutowo – omawianie bieżących spraw
6. Redagowanie i tworzenie strony internetowej LOT
7.

Promocja LOT Sztutowo poprzez przyznawanie tabliczek Obiekt rekomendowany
przez LOT

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 –przez krótki okres
czasu pracowała osoba, która z ramienia gminy i LOT zajmowała się zbieraniem informacji o
okolicy i imprezach do zamieszczenia ich w systemie oraz regularnego uaktualniania.
Aktualnie w LOT Sztutowo jest zarejestrowanych 27 członków.
W roku 2011 zostali przyjęci nowi członkowie 2. Zrezygnowało 6 osób
Sporządzony na dzień 31.12.2011r BILANS oraz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
wskazuje iż przychody z działalności statutowej są wyższe niż w roku ubiegłym: składki
członkowskie wynoszą 8 720,00 zł. inne wpływy 16402,17 zł., w tym pożyczka - do końca
2011 r. z Urzędu Gminy, zwrócona 23.12.2011 r. zastąpiona pożyczką od osób prywatnych członków LOT w wysokości 15 000 zł. na sfinansowanie kosztów projektu LGD, która
zostanie zwrócona po rozliczeniu wniosku i przelaniu dotacji na konto LOT.
Wydatki zamknęły się kwotą 40 122,17 zł., w tym na działalność promocyjną 15 522,60 zł.
Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 2011 zamknął się kwotą 939,38.zł.
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