SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
za 2007 r.

sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu sprawozdawczości z działalności
fundacji (Dz. U. nr 50, poz. 529) oraz art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873)

1)

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

W czerwcu LOT KOCIEWIE zmieniła miejsce wykonywania zadań – biuro. Zmieniono
pomieszczenie (14 m2) w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji na lokal (85 m2) w
Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły.
LOT KOCIEWIE przez okres roku 2007 zatrudniał pracownika (Piotr Kończewski) na
podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora biura. Zatrudniano również osobę
(do lutego – Zdzisława Daniec, od marca – Małgorzata Markowska) na podstawie umowy
zlecenia do obsługi bieżącej księgowości. Do dnia 30 czerwca w LOT KOCIEWIE
odbywała staż na stanowisku referenta ds. promocji i turystyki – Natalia Grenc zatrudniona od 1 lipca na podstawie umowy zlecenia. Działania Biura wspierali również
wolontariusze: Jarosław Wojciechowski oraz Wioleta Kulas.
W grudniu skończyła się pierwsza kadencja władz organizacji. Walne Zebranie LOT
KOCIEWIE w dniu 10 grudnia wybrała Prezesa, członków zarządu oraz komisji
rewizyjnej.
Członkiem LOT KOCIEWIE (na własną prośbę) wystąpiła Hanna Gliniecka, kwatera
agroturystyczna. Przystąpiły natomiast: Gmina Miejska Czarna Woda oraz osoba
fizyczna – Piotr Kończewski.
LOT KOCIEWIE aktywnie uczestniczyła w realizacji zintegrowanych strategii rozwoju
obszarów wiejskich części starogardzkiej i tczewskiej. Wiele przedsięwzięć obu
lokalnych grup działania (LGD CHATA KOCIEWIA oraz LGD WSTĘGA KOCIEWIA)
skierowanych było na rozwój turystyki na obszarach wiejskich (agroturystyka, szlaki
turystyczne, szlak Wierzycy).
Cyklicznie odbywały się spotkania LOT KOCIEWIE z komórkami promocji największych
samorządów z tematyką ścisłej współpracy.
W roku 2007 LOT KOCIEWIE realizowała zadanie publiczne „Pieszo, rowerem i w
kajaku”. Celem projektu było w szczególności stworzenie podstaw do rozwoju
produktu turystycznego. W efekcie opracowano plan rozwoju tras turystycznych na
Kociewiu Tczewskim i Starogardzkim. Całkowity koszt zadania: 45 558,89 zł, wkład
LOT KOCIEWIE: 10 908,89 zł, dotacja Gminy Miejskiej Starogard Gdański: 29 650,00 zł,
dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego: 5 000,00 zł.
W grudniu do Gminy Miejskiej Tczew oraz Samorządu Województwa Pomorskiego
złożone zostały oferty wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadań związanych ze
stworzeniem przewodnika po zasobach dziedzictwa kulturowego Ziemi Tczewskiej i
Starogardzkiej oraz z przeprowadzeniem rajdów rowerowych – Kociewskie Trasy
Rowerowe.
Samorząd Miasta Tczewa w konkursie na rok 2008 nie przewidział priorytetu
związanego z zadaniami upowszechniania turystyki, nie było zatem możliwości
ubiegania się o dofinansowanie w tej dziedzinie.
LOT KOCIEWIE realizowała zadania statutowe w oparciu o wypracowany pakiet pn.
KOCIEWSKA STECKA – („stecka” – z gwary kociewskiej: droga, dróżka) Zbiór Programów
systemowych prowadzących do podniesienia atrakcyjności turystycznej Kociewia.
System Identyfikacji Wizualnej Kociewia – stworzone (przy pomocy firmy MYYK ze
Starogardu Gdańskiego) logo Regionu zostało poddane modyfikacjom, stworzono księgę
tożsamości logo oraz wzornik znakowania szlaków turystycznych na Kociewiu. Materiał

opracowano na podstawie: Instrukcji znakowania turystycznych tras (szlaków)
rowerowych, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego w Zakresie Turystyki
– zunifikowanego systemu oznaczeń atrakcji, miejsc i szlaków turystycznych w
województwie pomorskim. Stworzono logo “Kociewskie Trasy Rowerowe” oraz system
piktogramów.
Na Kociewiu cały rok – na początku roku została zebrana informacja dotycząca
najważniejszych imprez organizowanych na Kociewiu. Dzięki funduszom Pilotażowego
Programu LEADER+ (umowa z LGD Wstęga Kociewia) LOT KOCIEWIE realizowała projekt
„Ze Wstęgą na Kociewie”. W ramach zadania opracowana została mapa turystycznokrajoznawcza regionu kociewskiego w skali 1:250 000 w ilości 10 tys. egzemplarzy dostępna będzie w punktach informacyjnych na terenie Kociewia oraz dystrybuowana
będzie do ośrodków na terenie Pomorza. Zaprojektowano i wydrukowano również
„bilet na Kociewie” z podstawową informacją o regionie oraz kalendarz
najważniejszych imprez odbywających się na Kociewiu. Bilet wraz z mapką rozdawany
był przez wolontariuszy podczas sezonu letniego w najatrakcyjniejszych miejscach
Pomorza (pas nadmorski, Malbork).
Kociewska informacja turystyczna – w miesiącu czerwcu, dzięki Urzędowi Miasta
Tczewa, LOT KOCIEWIE otrzymał w bezpłatny najem pomieszczenie w Centrum
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. W kolejnych miesiącach trwała adaptacja
pomieszczeń na potrzeby punktu informacji turystycznej oraz biura LOT KOCIEWIE.
Internetowy System Informacji Turystycznej – pod koniec roku Polska Organizacja
Turystyczna wprowadziła nowy narodowy portal turystyczny (Internetowy System
Informacji Turystycznej i Promocji Polski) http://www.polska.travel – zwany ISIT 2.0.
Serwis został poddany dużym zmianom. Przemianie uległ wygląd systemu zarządzania
treścią, teksty promocyjne. Jest w pełni multimedialny. W portalu został zawarty
również nowy i lepszy standard struktury bazy danych obiektów turystycznych. LOT
KOCIEWIE na podstawie umowy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną
(administratorem regionalnym) jest lokalnym administratorem systemu na obszarze
powiatu starogardzkiego i tczewskiego.
Kociewskie trasy turystyczne - dzięki funduszom Pilotażowego Programu LEADER+
(umowa z LGD Wstęga Kociewia) LOT KOCIEWIE realizowała projekt „Pieszo, rowerem,
w kajaku”, pewne działania były również wspierane finansowo przez Gminę Miejską
Starogard Gdański oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. W ramach zadania
dokonano kompleksowej inwentaryzacji istniejących tras turystycznych (szlaków
pieszych, rowerowych) zarówno oznakowanych jak i nie oznakowanych, ścieżek
dydaktycznych, edukacyjnych, szlaków spacerowych, szlaków samochodowych.
Zebrano również informacje na temat planowanych tras turystycznych (od
samorządów, Administracji Lasów Państwowych, PTTK, organizacji turystycznych). W
oparciu o zebrane informacje, stworzono zintegrowany plan rozwoju tras
turystycznych w regionie kociewskim.
Odrębnym elementem było opracowanie dokumentacji technicznej małej
infrastruktury (punkty przystankowe, tablice informacyjne) dla różnych tras
turystycznych. Szczególny nacisk położony został na trasy rowerowe, powstała strona
internetowa: www.kociewie.eu/rowery.
Wierzyca – energia i relaks – dzięki funduszom Pilotażowego Programu LEADER+
(umowa z LGD Wstęga Kociewia) LOT KOCIEWIE realizowała projekt „Od zamku do
zamku – szlak wodny Wierzycy”. W ramach zadania w dniach 19-23 czerwca
zorganizowany został I Integracyjny Ekologiczno-Kulturalny Spływ Kajakowy Wierzycą.
Podczas spływu dokonana została inwentaryzacja z natury zasobów przyrodniczych i
kulturowych. Wykonana została fotodokumentacja przebiegu rzeki. 21 września LOT
KOCIEWIE zorganizowała w Kręgskim Młynie koło Starogardu Gdańskiego konferencję
partnerską „WIERZYCA - rzeka kultury”. Podczas konferencji podpisany został przez
Partnerów list intencyjny.
W kolejnym etapie wykonana zostanie koncepcja
techniczna zagospodarowania szlaku rzeką Wierzycą ze szczególnym uwzględnieniem

małej infrastruktury (pomosty, punkty przystankowe, przenoski, tablice informacyjne).
Stworzona została również strona internetowa: www.wierzyca.pl.
2)

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego

LOT KOCIEWIE nie prowadziła w roku 2007 działalności gospodarczej.

3)

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł.

Łączne przychody netto LOT KOCIEWIE w roku 2007 wyniosły: 188 137,37 zł.
W podziale na źródła pochodzenia, przychody ukształtowały się
- ze składek członkowskich
- odsetki bankowe
- środki na realizację umów zleceń
- środki na realizację zadania „Pieszo, rowerem, w kajaku”

następująco:
65 753,00 zł
84,37 zł
87 650,00 zł
34 650,00 zł

W roku 2006 zysk netto LOT KOCIEWIE wyniósł 17 390,38 zł, który w całości
przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych.
4)

5)

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b)

realizację umów

c)

wynagrodzenia i pochodne

d)

administrację

e)

pozostałe koszty

33 255,41 zł
87 650,00 zł
36 133,00 zł
11 493,06 zł
2 951,18 zł

Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

W 2007 r. LOT KOCIEWIE zatrudniał na podstawie umowy o pracę 1 osobę na
stanowisku Dyrektora Biura.
Przy bieżącej obsłudze księgowej zatrudniona była 1 osoba, na podstawie
umowy o dzieło oraz w biurze zatrudniona była 1 osoba na podstawie umowy
zlecenia.

b)

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

Łączne wynagrodzenia wynosiły:

c)

36 133,00 zł

wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej (łącznie 12 osób) nie otrzymywali
wynagrodzenia.
d)

wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń:

7 700,00 zł.

e)

udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek.

f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

g)

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

LOT KOCIEWIE prowadzi konto podstawowe w Banku Spółdzielczym w
Starogardzie Gdańskim, ul. Rynek 8.
Stan konta wraz z sumą lokat wynosił na dzień 31.12.2007 r.
24 409,58 zł.

LOT KOCIEWIE nie nabywała w 2007 r. obligacji, udziałów, ani akcji.
h)

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie

LOT KOCIEWIE nie nabywała w 2007 r. nieruchomości.
i)

nabytych pozostałych środkach trwałych

j)

wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

LOT KOCIEWIE nabyła w 2007 r. środków trwałych w kwocie 4 397,00 zł.

Wartość aktywów LOT KOCIEWIE w 2007 r. wyniosła 41 640,60 zł, natomiast
zobowiązania wyniosły 5 214,32 zł.
6)

Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Podmioty państwowe nie zlecały LOT KOCIEWIE żadnej działalności.

Fundacja Lokalna Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA zleciła LOT KOCIEWIE:
• realizację zadania "Pieszo, rowerem, w kajaku…" w ramach projektu
"Współpraca
Integracja
Rozwój
dla
Wstęgi
Kociewia”
(umowa
nr 03/02/2007 zawarta w dniu 15.02.2007) - 31 000,00 zł
• realizację zadania "Ze Wstęgą na Kociewie" w ramach projektu "Współpraca
Integracja
Rozwój
dla
Wstęgi
Kociewia”
(umowa
nr 04/02/2007 zawarta w dniu 15.02.2007) - 23 500,00 zł
• realizację zadania "Od zamku do zamku" w ramach projektu "Współpraca
Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia” (umowa nr 07/05/2007 zawarta w dniu
18.05.2007) - 20 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Tczewie zleciło LOT KOCIEWIE:
• organizacja imprezy sportowo turystycznej - Rowerowy Rajd Gwiaździsty w
dniu
20.05.2007
(umowa
zlecenie
nr
1/WA/II/2007
zawarta
dnia 8 maja 2007) - 3 000,00 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania CHATA KOCIEWIA zleciła LOT KOCIEWIE:
• realizację projektu "Pełna Chata" system zintegrowanych działań
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu LGD Chata Kociewia (umowa nr
LGD/06/2007) - 6 000,00 zł
Gmina Miejska Starogard Gdański zleciła LOT KOCIEWIE:
planu
miasta
Starogard
Gdański
(umowa
zlecenie
• wykonanie
nr 164/4221/2007 zawarta dn. 11.12.2007) - 4 150,00 zł
7)

Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników

W 2007 r. przeprowadzona została kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

