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Sprawozdanie z działalności  Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale w 2015 roku 

 

I  Sprawy Organizacyjno – Finansowe Stowarzyszenia 

W 2015 r. od  28 maja tj. Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków do 31 grudnia 2015 r. 

Stowarzyszeniem kierował Zarząd w składzie: Michał Słoniewski, Robert Papis, Wojciech 

Przetakiewicz, Michał Fajbusiewicz. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 5 protokółowanych 

zebrań. W skład Komisji Rewizyjnej w tym okresie wchodzili: Bartosz Tomkowski, Lucyna Zysiak, 

Konrad Plich. Oprócz Zarządu pracowali również jego pełnomocnicy: Michał Fajbusiewicz jako 

rzecznik Prasowy, Jacek Kowalewski pełnomocnik ds. oznakowania atrakcji turystycznych, Konrad 

Plich pełnomocnik ds. współpracy ze społecznością lokalną , Robert Papis pełnomocnik                             

ds. koordynacji imprez kulturalnych i sportowych. 

Na 31 grudnia 2015r. Stowarzyszenie liczyło w sumie 33 członków zwyczajnych, w tym 27 osób 

fizycznych i 5 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz Gmina Inowłódz. Ponadto               

w Stowarzyszeniu jest 4 członków honorowych / Zbigniew Buczkowski, Piotr Gruszka, Artur Partyka, 

Wojsław Rodacki/. W trakcie kadencji Zarząd na podstawie statutu skreślił trzech członków 

zwyczajnych za nieopłacanie składek, a Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim wystąpiło 

z naszego Stowarzyszenia. Odpowiedź Zarządu LOT na tę decyzję stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego sprawozdania. 

Składka dla członków – osób fizycznych wynosi 200 zł rocznie, dla prowadzących działalność 

gospodarczą 1000 zł, a dla samorządów 2000 zł. Składki te zostały uchwalone w 2005 r. i pozostają do 

dzisiejszego dnia  bez zmian. Przychody z  tytułu składek w 2015 r. wynosiły 15 077,81 zł /w  2014 – 

14921,84 zł , w 2013r. – 16534,29 zł/. Oprócz przychodów ze składek członkowskich stowarzyszenie 

w 2015 r. uzyskało kwotę 3472,16 z tytułu przychodów od sprzedaży towarów i materiałów / książki, 

dukaty spalskie i inne pamiątki, w 2014 r. było to aż 17 639,37 zł/ Stowarzyszenie aktualnie posiada 

jeszcze w magazynie towary na kwotę 19 913,28 zł / w 2014r. – 16657,58 zł , w 2013r. – 25 910,88 

zł/. Po stronie przychodów  za 2015r. jest kwota 46 619,41 zł/ w 2014- 111 951,45, w 2013 – 

70 104,64 zł/, a po stronie kosztów 44 981,38 zł / w 2014r. – 110 349,36, w 2013 – 67 286,81/. 

Przychodami Stowarzyszenia były środki uzyskane m.in. z umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, 

SGTiR w Warszawie, Polską Organizacją Turystyczną. Znaczące zmniejszenie przychodów wynikało              

z braku sponsoringu Hubertusa Spalskiego ze strony Banku Pocztowego S.A.   Kosztami były głównie 

wydatki związane z organizacją Hubertusa Spalskiego, konferencji naukowej, współpracy z mediami    

i koszty administracyjno – biurowe. Bilans za 2015 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów 

sumą 31 780,98 zł /  w 2014r. – 21 451,73 zł, w 2013r. – 34 345,49 zł/.Wynik finansowy 

stowarzyszenia  za 2015 r. był dodatni i wyniósł 1 241,03 zł netto / w 2014 r. – 1  543,77 zł netto/. 

Stowarzyszenie w roku 2015 nie zaciągało żadnych pożyczek. 

Zarząd proponuje cały zysk netto w wysokości  1 241,03 zł przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych   

i na kapitał zapasowy stowarzyszenia. 
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II Działalność Programowa Stowarzyszenia w 2015r.  

 Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale weszła w ubiegłym roku w jedenasty rok 

nieprzerwanej działalności. Byliśmy pierwszą tego typu organizacja i jedyna z trzech 

istniejących obecnie na terenie województwa łódzkiego. Na terenie regionalnym i lokalnym 

należymy do nielicznych stowarzyszeń, które działają , reprezentują swoje środowisko, 

starają się zmieniać lokalną rzeczywistość na lepszą oraz są partnerem dla władz 

samorządowych i państwowych. W uznaniu efektów naszej działalności, na wniosek Rady 

Gminy Inowłódz został nam przyznany przez Sejmik Województwa Łódzkiego w kwietniu  

2016 roku tytuł „ Zasłużony dla Województwa Łódzkiego”. 

 

 Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym                          

w Lublinie oraz Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji w Warszawie w terminie 14-15 września  

2015r. zorganizowała III Międzynarodową Konferencję Naukową pod nazwą „Kulturowa                          

i cywilizacyjna tożsamość Polaków”. Uczestniczyło w niej  kilkudziesięciu naukowców  z wielu 

polskich ośrodków akademickich, a także goście  z Białorusi , Rosji i Ukrainy. Patronatu 

honorowego nad tą konferencją udzieliły: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes 

Polskiej Organizacji Turystycznej , Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Starostwo 

Powiatu Tomaszowskiego i Wójt Gminy Inowłódz. Patronat medialny sprawowała firma 

Media Corporation. Sprawozdanie oraz film z przebiegu konferencji stanowi załącznik nr 2 i 3 

do niniejszego sprawozdania.  

 

 Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale zrealizowała w 2015r. zadanie publiczne, 

współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zat. „ Opracowanie i popularyzacja 

zasobów spalskiej kolekcji poroży”.  Autorami opracowania byli prof.  dr hab. Roman Dziedzic 

i dr Michał Słoniewski. Jej wersja  elektroniczna została umieszczona w Internecie , a płyta CD 

została rozesłana do bibliotek, ośrodków akademickich, zarządów okręgowych i  kół 

Polskiego Związku Łowieckiego. Płyta CD stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. 

W br. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie wydana drukiem monografia zat. 

„Carska kolekcja Poroży (historia, morfologia, klasyfikacja)”. 

 

 Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale wspólnie z Gminą Inowłódz ufundowała kolejną 

tablicę  na ścieżce edukacyjno – historycznej w Spale, poświęconej postaci Kazimierza 

Skórewicza, architekta m. im. kaplicy prezydenckiej w Spale. Jej uroczystego odsłonięcia 

dokonano w trakcie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej  w dniu  14 września 2015 r.  

 

 Członkowie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale uczestniczyli w spotkaniach                 

i zebraniach oraz przedstawiali swoje stanowisko i uwagi do „ Strategii Rozwoju Gminy 

Inowłódz” oraz „ Strategii Rozwoju  Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Pilicy” . LOT 

przedstawił w nich koncepcje Spalskiego Parku Kulturowego łączącego pętlę rowerową Spałę 

– Inowłódz- Królową Wolę – Konewkę i Spałę. Nasze propozycje i zmiany zostały częściowo 
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uwzględnione w końcowych materiałach . Stanowisko LOT w tej kwestii stanowi Załącznik nr 

5 i 6 do niniejszego sprawozdania.  

 

 Członkowie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale uczestniczyli w procesach 

Komitetu Organizacyjnego Dożynek Prezydenckich i Hubertusa Spalskiego oraz w projekcie 

Gminy Inowłódz i przedsiębiorców „Kolej na Spałę”. Podczas tej drugiej imprezy LOT w Spale 

tradycyjnie był głównym organizatorem pierwszego dnia na placu przy turbinie. LOT wspierał 

również organizację Jarmarków Antyków i Rękodzieła Ludowego.  

 

 Zarząd LOT w Spale przyznał w 2015r. tytuły Honorowych Ambasadorów Spały następującym 

osobom: 

 

1. Bonisławski Ryszard 

2. Dziedzic Roman 

3. Grabowski Przemysław 

4. Antiga Stefan 

5. Pampuch Jan 

6. Gruszka Edward 

7. Iskierka Krzysztof 

8. Chewińska Ludwika 

9. Klimczak Dariusz 

 

 Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale wspólnie z Gmina Inowłódz zorganizowała w dniach 

15-16 sierpnia  study -press dla 18 dziennikarzy  zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Globtroter”. 

Dziennikarze mieli okazję uczestniczyć w spływie kajakowym po Pilicy, zapoznać się                       

z zabytkami Inowłodza, schronami w Konewce oraz odwiedzili Spalski Jarmark Antyków i 

Rękodzieła Ludowego. Pobyt dziennikarzy przyniósł wiele pożytecznych publikacji  

promocyjnych dot. Spały i Gminy Inowłódz oraz ciekawych audycji radiowych. 

 

 KRS po wielu miesiącach zatwierdził poprawki do Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej             

w Spale uchwalone na Zwyczajnym Zebraniu Członków w 2015r. Aktualna wersja statutu LOT 

w Spale stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. 

 

 Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej wyraża podziękowanie wszystkim aktywnym 

członkom naszego Stowarzyszenia. Odnotowujemy coraz lepszą współpracę w 2015r.                        

z Urzędem Marszałkowskim, Gminą Inowłódz, Polską Organizacją Turystyczną 

,Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie , Polskim Związkiem Łowieckim, Nadleśnictwem 

Spała i Ceramiką Paradyż. 

 

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale 

 


