
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
za 2008 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) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u 
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków 
rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz 
określenie celów statutowych organizacji. 

 
Nazwa (firma) i siedziba, adres 
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 
83-140 Gniew, 
ul. Zamkowa 3 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 
18.03.2005 r. 
Numer KRS 
0000230802 
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 
220039322 
Dane dotyczące członków zarządu  
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) 
Prezes: 
Witold Sosnowski 
Wiceprezesi: 
Bożena Bielińska 
Leszek Burczyk 
Członkowie: 
Bogdan Badziong 
Antoni Cywiński 
Marian Firgon 
Józef Górski 
Karol Markowski 
Tomasz Wiczyński 
Określenie celów statutowych organizacji 
Celem LOT Kociewie jest realizacja następujących zadań: promocja 
Kociewia, zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji 
turystycznej Kociewia, inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki 
oraz wspomaganie ich realizacji na Kociewiu, integracja środowiska 
turystycznego Kociewia, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze Strategią 
Rozwoju Województwa Pomorskiego i Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, koordynacja działań w zakresie turystyki a w szczególności 
podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez 
turystycznych na Kociewiu, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz 
popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Kociewia, 
stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów 
turystycznych na Kociewiu, działanie na rzecz rozwoju infrastruktury 
turystycznej na Kociewiu, podejmowanie innych zadań sprzyjających 
rozwojowi turystyki na Kociewiu. 
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 
Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego  



 

 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.  
Siedziba statutowa LOT KOCIEWIE mieści się w Gniewie, natomiast miejsce 
wykonywania zadań – biuro mieści się w Tczewie, w pomieszczeniach Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły przy ul. 30 Stycznia 4.  
LOT KOCIEWIE przez okres roku 2008 zatrudniał pracownika (Piotr Kończewski) 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora biura. Zatrudniano 
również: Natalię Grenc (od stycznia do lipca na podstawie umowy zlecenia), 
Jarosława Wojciechowskiego (od stycznia do września na podstawie umowy 
wolontariackiej, od października do grudnia na podstawie umowy o pracę), 
Emilię Laskowską (od listopada do grudnia na podstawie umowy zlecenia). Od 
dnia 13 marca w LOT KOCIEWIE odbywała staż na stanowisku referenta ds. 
promocji i turystyki – Wioleta Kullas. 
 
Realizowane były zadania z pakietu KOCIEWSKA STECKA 
Na Kociewiu cały rok – wydano 2 serie po kilka tysięcy plakatów oraz 
kilkanaście tysięcy ulotek (dystrybuowanych przez pracowników i 
wolontariuszy), kalendarz imprez na bieżąco wyświetlany był na witrynie 
www.ekociewie.pl, plakaty były możliwe do pobrania ze strony w formie 
graficznej; 
Kociewie po drodze – stworzyliśmy koncepcje usytuowania kolejnych znaków 
E22b, w szczególności na drogach krajowych – ustawiono kilka kolejnych 
znaków (Gniew, Pelplin, Piaseczno). 
 
LOT KOCIEWIE realizowała również projekt powierzony przez Lokalną Grupą 
Działania CHATA KOCIEWIA – zaprojektowanie i wykonanie jednolitych tablic 
informacji turystycznej na obszarze LGD. Zadanie obejmowało opracowanie 
wzoru oznakowań, koncepcje ustawienia oznakowania oraz wykonanie 30 tablic 
oraz 20 tabliczek informacyjnych. Zadanie zlecone przez LGD CHATA KOCIEWIA 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2005 – 
2006” Działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+ 
 
Ponadto realizowane były projekty w ramach zadań publicznych wspieranych 
przez Gminę Miejską Starogard Gdański i Gminę Miejską Tczew. 
 
Starogard z Lotem - poprawa małej infrastruktury informacji turystycznej 
na terenie miasta 
W ramach zadania zostaną przygotowane, wydrukowane oraz wymienione 
tablice na przebiegu trasy turystycznej „Korona i Krzyż” – oprócz polskiej i 
angielskiej będą zawierały również wersję niemiecką, przygotowane oraz 
wydrukowane ulotki informacyjne w języku polskim, angielskim i niemieckim 
przygotowane i ustawione ustandaryzowane tablice informacyjne. 
 
Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej   
W ramach zadania został uruchomiony punkt informacji turystycznej 
zlokalizowany w Centrum Wystawienniczo – Regionalnym Dolnej Wisły w 
Tczewie 
 



 

 

Terra Trsoviensis przewodnik po zasobach dziedzictwa kulturowego Ziemi 
Tczewskiej 
W ramach zadania zostanie przygotowana dokładna i kompleksowa 
inwentaryzacja oraz informator-mapka o zasobach kulturowych Kociewia 
Tczewskiego, a także stworzona strona internetowa z opracowanym 
materiałem. 
 
Kociewskie Trasy Rowerowe 
W ramach zadania zostaną zorganizowane jednodniowe rajdy rowerowe dla 
mieszkańców Tczewa i turystów w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz 
przygotowany informator rowerowy o Kociewiu Tczewskim (zawierający opisy 
dostępnych tras turystycznych). 
 
LOT KOCIEWIE organizowała, współorganizowała, uczestniczyła bądź zasilała 
materiałami następujące wydarzenia promocyjne: 
- 26-27 kwietnia, I Pomorski Festiwal Regionów,  Galeria Bałtycka w Gdańsku; 
- 24 maja, Inauguracja Pomorskiego Sezonu Turystycznego i Otwarcie Przystani 
Żeglarskiej, Tczew; 
- 31 sierpnia, Kociewskie Uciechy, Muzeum Etnograficzne w Toruniu; 
- 5-7 września, Jarmark Wojewódzki na Piotrkowskiej, Łódź; 
- 24 września, Dzień Kociewski w Senacie, Warszawa; 
- 25-27 września, Międzynarodowe Targi Tour & Travel Warsaw w Warszawie; 
- 3-5 października, Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich „FARMA", Poznań; 
- 16-18 października, Międzynarodowe Targi Tour Salon w Poznaniu.  
 
Prócz tego weszliśmy w roku 2008 w partnerstwa w kilku kluczowych 
przedsięwzięciach ważnych dla turystyki w Regionie: 
Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego 
LOT KOCIEWIE jest fundamentalnym partnerem dla urzędu marszałkowskiego  
i Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w realizacji programu. Na 
wniosek JST oraz LOT KOCIEWIE zidentyfikowano siedem potencjalnych 
produktów turystycznych w naszym regionie: Tczew Nadwiślański, Opanuj 
Gniew, Pelplin – Miasto z Duszą, Owidz – park archeologiczny, Wierzyca: nurty 
kultury, Kociewie na cztery kopyta (trasy konne) oraz Kociewie na rowerze 
(Kociewskie Trasy Rowerowe). 
Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego 
Projekt przygotowywany przez Departament Turystyki UMWP (z udziałem 
partnerskim samorządów oraz lotów).  
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE ma być partnerem odpowiedzialnym 
za zbieranie materiałów i gwarantującym ciągłość realizacji. 
Budowa kociewskiej ścieżki rowerowej Gniew-Tczew 
Projekt przygotowywany przez Gminę Miejską Tczew (z udziałem partnerskim 
gmin powiatu tczewskiego oraz LOT KOCIEWIE) do RPO WP działanie 6.1. 
Całkowity koszt projektu szacowany jest na ok. 12,5 mln zł przy poziomie 
dofinansowania  
EFRR 70%.  
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE ma się zająć promocją projektu (ok. 
70 tys. zł) oraz przejąć koszty osobowe (ok. 50 tys. zł) osoby zajmującej się 
promocją tegoż projektu. 
 



 

 

System Szlaków Turystycznych na Kociewiu 
LOT KOCIEWIE przygotował umowy trójstronne pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym 
oraz LOT KOCIEWIE dotyczącej znakowaniem, utrzymaniem, promocja  
i zarządzaniem systemem szlaków turystycznych na obszarze Kociewia. 
Podpisanie dokumenty przez wszystkie strony powinno nastąpić do połowy 
listopada. 
Trasy Rowerowe na Kociewiu Starogardzkim 
Przygotowujemy dla samorządów powiatu starogardzkiego koncepcję 
turystyczną  dotyczącą realizacji projektu sieci szlaków rowerowych, aspektów 
związanych z przebiegiem tras, lokalizacją punktów infrastruktury turystycznej 
oraz finansowaniu zadań. 

 
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 
LOT KOCIEWIE, pomimo wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, nie prowadziła 
w roku 2008 działalności gospodarczej. 

 
4) 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 2008 wyniosły:   226 606,41 zł. 
 
W podziale na źródła pochodzenia, przychody ukształtowały się następująco: 
- ze składek członkowskich       65 881,45 zł 
- środki na realizację umów zleceń      75 485,02 zł 
- środki na realizację zadań publicznych     85 100,00 zł 
- odsetki bankowe             139,94 zł 
 
W roku 2008 nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła 43 622,98 zł. 
Wartość ta zostanie pokryta z zysku z roku 2007 oraz przychodów z roku 2009. 
 

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

40 745,50 zł 
b) realizację umów 

        147 201,20 zł 
c) wynagrodzenia i pochodne 

52 385,75 zł 
d) administrację 

18 712,29 zł 
e) pozostałe koszty 

11 184,65 zł 
 

6) Dane o:  
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
W 2008 r. LOT KOCIEWIE zatrudniał na podstawie umowy o pracę 1 osobę 
na stanowisku Dyrektora Biura. W biurze zatrudnione były: 
- w okresie styczeń-lipiec: 1 osoba na podstawie umowy zlecenia, 



 

 

- w okresie sierpień-wrzesień: wyłącznie umowy wolontariackie, 
- w październiku: 1 osoba na podstawie umowy o pracę 
- w okresie listopad-grudzień: 1 osoba na podstawie umowy o pracę i 1 
osoba na podstawie umowy zlecenia. 
Przy bieżącej obsłudze księgowej zatrudniona była 1 osoba, na 
podstawie umowy o dzieło. 

 
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:     36 700,00 zł 
 

c) 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 o dzieło i umów zlecenia: 
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło:     57 010,00 zł.         
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń:        7 052,00 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 
LOT KOCIEWIE prowadzi konto podstawowe w Banku Spółdzielczym  
w Starogardzie Gdańskim, ul. Rynek 8. 
Stan konta wraz z sumą lokat wynosił na dzień 31.12.2008 r. 
901,02 zł. 
 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
LOT KOCIEWIE nie nabywała w 2008 r. obligacji, udziałów, ani akcji. 
 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 
to nabycie 
LOT KOCIEWIE nie nabywała w 2008 r. nieruchomości. 
 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych 
LOT KOCIEWIE w 2008 r. nie nabywała środków trwałych. 
 

j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
Wartość aktywów LOT KOCIEWIE w 2008 r. wyniosła 1 867,01 zł, 
natomiast zobowiązania wyniosły 9 063,71 zł. 
 

7) 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 "Od zamku do zamku" w ramach projektu "Współpraca 
Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia” (umowa nr 09/09/2007 zawarta 
w dniu 03.09.2007) - 48 500,00 zł 

Gmina Gniew zleciła LOT KOCIEWIE: 
• realizację warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR (umowa nr 

RPI/25/2008/MF zawarta w dniu 04.09.2008) – 42 500,00 zł 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania CHATA KOCIEWIA zleciła LOT 
KOCIEWIE: 

• realizację zadania pn. „Opracowanie przewodnika o Kociewiu” oraz 
„Konsultacje przy usystematyzowaniu wiedzy na temat Regionu” w 
ramach projektu "Pełna Chata" system zintegrowanych działań  
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu LGD Chata Kociewia 
(umowa nr LGD/01/2007 z dnia 20.12.2007) - 7 000,00 zł 

• realizację zadania pn. „Opracowanie jednolitego oznakowania 
turystycznego” w ramach projektu "Pełna Chata" system zintegrowanych 
działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu LGD Chata Kociewia 
(umowa nr LGD/01//01/2008 z dnia 04.01.2008) - 19 985,02 zł 

Starostwo Powiatowe w Tczewie zleciła LOT KOCIEWIE: 
• dostarczenie mapy Powiatu Tczewskiego (umowa z dnia 21.02.2008) –  

1 000,00 zł 
 

8) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z   podaniem jej wyników 
W 2008 r. nie były prowadzone żadne kontrole zewnętrzne.  
 


