
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
za 2009 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 
83-115 Swarożyn, 
ul. Szkolna 2 
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 
Karol Markowski 
Tomasz Wiczyński 
Józef Górski - zmarł dnia 29 sierpnia 2009 r. 
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 Swarożynie, 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 2009 zatrudniała pracowników na podstawie 
umowy o pracę Piotra Korczewskiego na stanowisku dyrektora biura, Emilię 
Laskowską i Jarosława Wojciechowskiego. Zatrudniano również: Wioletę Kullas 
(od marca do grudnia na podstawie umowy zlecenia). 
 
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 – konsekwentnie realizujemy koncepcję sytuowania 
znaków drogowych E22b oraz E22c. Dzięki naszym staraniom oraz finansowaniu 
Urzędu Marszałkowskiego ustawione zostanie kilka nowych drogowych znaków 
turystycznych – na drodze krajowej nr 1 i nr 22 oraz na autostradzie A1. 
Nawiązaliśmy współpracę z koncesjonariuszem autostrady, firmą Gdańsk 
Transport Company i w ramach działań promocyjnych przygotowujemy treść 
merytoryczną i graficzną tablic informacyjnych. Zostaną one sfinansowane  
i ustawione przez GTC na MOPach (Miejscach Obsługi Podróżnych)  
w Kleszczewku, Olszach oraz Gajewie. 
 
Bardzo ważną sferą działalności LOT KOCIEWIE są zadania zlecone przez różne 
podmioty: 
Od maja do lipca 2009 LOT KOCIEWIE realizował zadanie zlecone przez Gminę 
Miejską Starogard Gdański polegające na opracowaniu „Wytworzenie 
markowych produktów turystycznych - Strategia promocji i rozwoju 
turystyki miasta Starogard Gdański”. Efektem przedsięwzięcia jest 
dokument strategiczny. 
 
LOT KOCIEWIE zrealizowało zadanie powierzone przez Lokalną Grupą Działania 
WSTĘGA KOCIEWIA – „Przeprowadzenie badań i analiz na temat możliwości 
turystycznego zagospodarowania rzek i jezior na Kociewiu Tczewskim”. 
Zadanie obejmowało kompleksową inwentaryzację zasobów wód 
powierzchniowych Kociewia Tczewskiego ze szczególnym uwzględnieniem: 
parametrów morfologicznych ważniejszych cieków i zbiorników wodnych, 
istniejącego stanu zagospodarowania, planów rozwoju sygnalizowanych  
w dokumentach strategicznych przedmiotowego obszaru. 
 
5 października z inicjatywy LOT KOCIEWIE odbyła się 1 Robocza Konferencja 
Plenarna dotycząca organizacji 4 Kongresu Kociewskiego. Przedmiotem 
spotkania była dyskusja nad potrzebą organizacji Kongresu Kociewskiego.  
W efekcie spotkania, jak również późniejszych rozmów, LOT KOCIEWIE zajęła 
się działaniami promocyjnymi oraz koordynacyjnymi organizacji tego ważnego 
dla Regionu przedsięwzięcia.  
 



 

 

 
Ponadto zostały przez LOT KOCIEWIE zrealizowane projekty w ramach zadań 
publicznych: 
TURYSTYKA MNIE DOTYKA 
dofinansowanego z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Gminy 
Miejskiej Tczew 
W ramach realizacji zadania zorganizowaliśmy: 3 marsze na orientację  
(1 terenowy oraz 2 miejskie), 3 spływy kajakowe (3 dni na Wierzycy w 
Starogardzie, 1 na Kanale Młyńskim w Tczewie), 10 rajdów rowerowych, 
współuczestniczyliśmy w 2 rajdach rowerowych (Gwiaździsty i Kociewsko-
Borowiacki). Działania miały na celu przede wszystkim promowanie aktywnego 
wypoczynku, zdrowego trybu życia oraz wskazanie możliwości jakie istnieją w 
najbliższym otoczeniu ośrodków miejskich. 

 
WIERZYCA NURTY NATURY 
dofinansowanego z budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Tczewie 
W ramach realizacji zadania zebrany został oraz przygotowany materiał eko-
przewodnika po dolinie Wierzycy. Publikacja została rozesłana do wszystkich 
szkół w Regionie i aktualnie stanowi materiał edukacyjny. 

 
KOCIEWIE NA 4 KOPYTA 
finansowany z budżetu Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko-
Borowiackich BÓR (Samorząd Województwa) oraz montaż finansowy (wartość 
dodana): Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Samorząd 
Województwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, LOT KOCIEWIE 
W ramach realizacji zadania: 

• zinwentaryzowaliśmy ponad 50 miejsc turystyki jeździeckiej 
• stworzyliśmy witrynę promocyjną www.konie.kociewie.eu 
• wydaliśmy katalog Turystyka konna w Regionie 
• opracowaliśmy dokument KONCEPCJA TURYSTYCZNA rozwoju turystyki 

jeździeckiej na Kociewiu (wytyczone 420 km tras, opisane trasy, 
opracowany system znakowania, lokalizacja PITstopów® jeździeckich, 
opracowanie graficzne logo i wizualizacji tablic informacyjnych, 
materiałów promocyjnych) 

• oznakowaliśmy w terenie 120 km tras konnych 
• promowaliśmy projekt na konferencji oraz podczas targów TOUR SALON 

w Poznaniu 
 

Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej   
dofinansowanego z budżetu Gminy Miejskiej Tczew 
W Centrum Wystawienniczo Regionalnym Dolnej Wisły (Tczew, ul. 30 Stycznia 
4) prowadzony jest punkt informacji turystycznej, pracujący poza sezonem od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, natomiast w sezonie (maj-wrzesień) 
ośrodek pracuje przez 7 dni w tygodniu udzielając informacji drogą 
bezpośrednią, telefoniczną, mailową oraz przez komunikator GG. Prowadzony 
przez LOT KOCIEWIE ośrodek udziela informacji o całym, kociewskim regionie 
oraz obszar sąsiadujących, wydaje turystom tysiące materiałów promocyjnych a 
także uczestniczy w kilkunastu mniejszych i większych wydarzeniach 
promocyjnych. 



 

 

 
 

 
 
LOT KOCIEWIE organizowała, współorganizowała, uczestniczyła bądź zasilała 
materiałami następujące wydarzenia promocyjne: 
- 2 maja, DZIEŃ KONIA (Huta Kalna, Gm. Czarna Woda) 
- 16 maja, Europejska Noc Muzeów (Tczew) 
- 30 maja, Największa lipa w Lipiej Górze (Gm. Morzeszczyn) 
- 13 czerwca, Magia Kwiatów Polnych (Czarnylas, Gm. Skórcz) 
- 1 sierpnia, Unikaty z Kociewia (Gdańsk) 
- 3-4 lipca, Międzynarodowego Zlot Żeglarski i Festiwal Pętli Żuław (Krynica 
Morska) 
- 15 lipca, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich (Bukowiec, Gm. 
Subkowy) 
- 25 lipca, X Mistrzostwa Świata w Kapele (Szlachta, Gm. Osieczna), Jarmark na 
Długiej (Bydgoszcz) 
- 22-23 sierpnia, Festiwalu Smaku (Gruczno, Gm. Świecie) 
- 21-24 października, Międzynarodowe Targi TOUR SALON (Poznań) 
 

Prócz tego jesteśmy partnerem w kilku kluczowych przedsięwzięciach ważnych dla 
turystyki w Regionie:  
Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego 
Projekt przygotowywany przez Departament Turystyki UMWP (z udziałem 
partnerskim samorządów oraz lotów). Wniosek będzie realizowany od wiosny 2010 
do jesieni 2011 z działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE jest partnerem 
odpowiedzialnym za zbieranie materiałów i gwarantującym ciągłość realizacji.  
W ramach działań powstanie Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, 
stworzony portal internetowy oraz ustawione zostanie 250 infokiosków. 

 
Trasy Rowerowe na Kociewiu Starogardzkim 
Przygotowana przez LOT KOCIEWIE koncepcja turystyczna posłużyła samorządom 
powiatu starogardzkiego (bez Miasta Starogard) do pozyskania ponad miliona 
złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
działanie 8.1.2. na oznakowanie, budowę infrastruktury i promocję ponad 400 km 
tras rowerowych. Aktualnie trwają procedury przetargowe dotyczące 
dokumentacji projektów technicznych. Realizacja w roku 2010. 

 
System Szlaków Turystycznych na Kociewiu 
LOT KOCIEWIE jest odpowiedzialne za koordynację prac związanych  
z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem działań dotyczących renowacji 
istniejących i oznakowywania nowych szlaków pieszych na obszarze powiatów 
starogardzkiego i tczewskiego. W roku 2009 wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Regionalny w Gdańsku zrealizowaliśmy ponad 
120 km szlaków pieszych. 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

Krajowego Rejestru Sądowego 

LOT KOCIEWIE, nie prowadziła w roku 2009 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 2009 wyniosły:   292 898,75 zł. 
 
W podziale na źródła pochodzenia, przychody ukształtowały się następująco: 
- ze składek członkowskich       132 828,75 zł 
- środki na realizację umów zleceń      75 485,02 zł 
- środki na realizację zadań publicznych     85 100,00 zł 
- odsetki bankowe             28,86 zł 
 

W roku 2009 nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła 32 920,60 zł. 
Nadwyżka kosztów została przeksięgowana na rozliczenia międzyokresowe 
kosztów, a w roku następnym zostanie zaksięgowana w koszty statutowe 
Stowarzyszenia. 

 
5) Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 

193 452,51 zł 
b) realizację umów 

147 201,20 zł 
c) wynagrodzenia i pochodne 

52 385,75 zł 
d) administrację 

132 395,71 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 2009 roku LOT KOCIEWIE zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 
osoby – w tym na stanowisku Dyrektora Biura.  
W biurze zatrudnione były: 
- w okresie styczeń-grudzień: 3 osoby na podstawie umowy o pracę, 
- w okresie marzec-grudzień: 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 31.12.2009 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 2009 r. nieruchomości. 
 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych 

LOT KOCIEWIE w 2009 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 2009 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. 
 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zleciła LOT KOCIEWIE: 

• realizację zadania „Wydanie wydawnictwa promocyjnego, stworzenie  
i modernizacja strony internetowej www.konie.kociewie.eu” w ramach 
projektu "Centrum wsparcia” (umowa nr 16/W/2009 zawarta w dniu 
24.04.2009) - 1 500,00 zł 

Powiat Starogardzki zlecił LOT KOCIEWIE: 
• realizację zadania „Opracowanie treści turystycznej 68 tablic 

informacyjnych, zaplanowanych do ustawienia na trasach turystycznych 
w powiecie starogardzkim” w ramach projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską, program RPO WP 2007-2013 (umowa nr 
15/3090/8/08 zawarta w dniu 18.12.2009) – 5 000,00 zł 

Gmina Miejska Starogard Gdański zleciła LOT KOCIEWIE: 
• realizację zadania „Wykonanie dokumentu strategicznego w dziedzinie 

turystyki dla obszaru Gminy Miejskiej Starogard Gdański” dofinansowana 



 

 

ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański (umowa nr 77/421/2009 
zawarta w dniu 05.05.2009) – 10 000,00 zł 

Fundacja Lokalna Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA zleciła LOT KOCIEWIE: 
• realizację zadania „Przeprowadzenie badań i analiz na temat możliwości 

turystycznego zagospodarowania rzek i jezior na Kociewiu Tczewskim” 
"Współpraca Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia” (umowa nr  /2009 z 
dnia 30.09.2009) – 14 000,00 zł 

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

W 2009 roku nie były prowadzone żadne kontrole zewnętrzne.  
 


