REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Sprawozdanie rzeczowe za okres 1.01-31.12.2008 r. z wykonania budżetu
przeznaczonego na promocję, turystykę, kulturę fizyczną i sport
w roku 2008.
W ciągu 2008 r. zrealizowano w dziedzinie promocji gminy 100%
zakładanych wydatków, w dziedzinie turystyki 100 %, w kulturze
fizycznej i sporcie także 100 % planu. Oprócz wydatków na promocję
w dziale pn. TURYSTYKA zaplanowano kwotę 202000 zł na organizację
i utrzymanie plaży w Mrzeżynie oraz 325000 zł na inwestycje jednostek
budżetowych. W pierwszym przypadku do dnia 31 grudnia wydano 100 %
zaplanowanej kwoty, natomiast w przypadku inwestycji 100962,52 zł
/tj. 31,07% planu/.
W dziale PROMOCJA zrealizowano m.in.:
- wykonano upominki okolicznościowe i pamiątki reklamowe w
postaci np. monet, teczek z nadrukiem, pinsów, kubków z logo,
toreb ekologicznych z logo, medali i plakietek z herbem, herbów i
pinsów na folii samoprzylepnej, długopisów, widokówek i innych
drobnych gadżetów /łączna ilość ww. materiałów: 7000 szt.
- sponsorowano sztab WOŚP,
- sponsorowano nagrody rzeczowe w konkursach, festiwalach,
zawodach,
- zlecano audycje radiowe, telewizyjne, drukowano w prasie i
internecie artykuły sponsorowane,
- wydrukowano informator o gminie Trzebiatów /3000 szt/,
- wydrukowano przewodnik historyczny Trzebiatowa /3000 szt./,
- opracowano materiał promocyjny do Wielkiej Księgi Uzdrowisk i
Kąpielisk Polskich.
Łącznie z zaplanowanej kwoty 117000,00 zł wydano 116999,06 zł.
W dziale TURYSTYKA zrealizowano m.in.:
- zorganizowano imprezy o dla mieszkańców i turystów, m.in.
Sylwester, Inaugurację Sezonu Letniego w Mrzeżynie, koncerty
Orkiestry Zdrojowej, Neptunalia, Noc Świętojańską za kwotę ok.
Dożynki Gminne, Biesiadę Myśliwską,
- wzięto udział w wystawach, giełdach i targach turystycznych, m.in.
w Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Jeleniej Górze,
Torgelow, Poznaniu. Koszty udziału, czyli organizacja stoiska,
zakwaterowanie, przewóz materiałów itp.
- wykonano i zakupiono okolicznościowe pamiątki i materiały
promocyjne o charakterze turystycznym tj. archiwalne pocztówki
Mrzeżyna, koszulki z logo turystycznym Trzebiatowa i Mrzeżyna,
karnet
12
pocztówek
współczesnego
Mrzeżyna,
plany
miejscowości Trzebiatów i Mrzeżyno, przewodnik historyczny po
Trzebiatowie /łączna ilość ww. materiałów: ok. 6000 szt./

- sponsorowano imprezy turystyczne typu Guide Tour, Rajd po Ziemi
Trzebiatowskiej i inne,
- opracowano reklamowe artykuły w turystycznej prasie branżowej,
- odbyto kilkanaście podróże służbowe krajowe i zagraniczne
związanych z turystyką
- przewożono osoby i materiały, głównie na targi turystyczne oraz
organizowane i sponsorowane imprezy,
- zakupiono szereg drobnych nagród w konkursach, poczęstunek
dla uczestników uczestników i materiały biurowe,
- realizowano współpracę krajową i zagraniczną z partnerskimi
gminami.
Łącznie z zaplanowanej kwoty 368000 zł wydano 367936,05 zł.
W dziale KULTURA FIZYCZN I SPORT zrealizowano m.in.:
- sponsorowano Turniej Tańca Towarzyskiego,
- sponsorowano zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
Trzebiatowa „Troć Regi 2008”
- sponsorowano turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka,
- zorganizowano Święto Latawca – 2008,
- współorganizowano Wyścig Kolarski Bałtyk-Karkonosze,
- współorganizowano festyn rekreacyjny dla mieszkańców z okazji
Święta 36 BZ,
- zorganizowano Międzynarodowe Zawody Strażackich Sikawek
Konnych,
- zorganizowano VII Turniej Gmin Partnerskich w Boule na Plaży,
- sponsorowano sport uczniowski,
- zakupiono drobne nagrody, puchary i materiały promocyjne.
Łącznie z zaplanowanej kwoty 65000,00 zł wydano 64999,92 zł.
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