
Uchwała nr 3/2012 

 

Walnego Zebrania Członków 

Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego 

z dnia 27.06.2012 

 

w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w 2012 roku 

 

Art. 1. 

Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków 

uchwala program i główne kierunki działalności Klubu w 2012 roku. 

 

Art. 2. 

W zakresie działalności Klubu na 2012 rok przewiduje się następujące działania szczegółowe: 

1. Pozyskanie przynajmniej jednego toru w hali byłej zajezdni tramwajowej nr V  

przy ul. Legnickiej 65 jako miejsca przeznaczonego na działalność Klubu, ewentualnie innego 

miejsca postojowego dla tramwajów na terenie w/w lub innej zajezdni tramwajowej na terenie 

Wrocławia. 

2. Pod warunkiem realizacji punktu 1. pozyskanie wagonu tramwajowego typu Konstal N,  

a w miarę możliwości również innych wagonów tramwajowych.  

3. Wykonanie remontu tramwaju typu Konstal N w celu jego przygotowania do przejazdów  

o charakterze turystycznym. Wagon ten będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności  

w przedsięwzięciach typu uroczystości okolicznościowych lub linii specjalnych, a w drugiej 

kolejności będzie wynajmowany na przejazdy turystyczne i okazjonalne. 

4. Dbałość i ewentualne bieżące remonty posiadanych pojazdów w zakresie posiadanych 

możliwości finansowych, zwłaszcza utrzymanie stanu technicznego autobusu Jelcz L-11,  

który nadal pozostanie wycofany w ruchu. 

5. Ustalenie z odpowiednimi podmiotami zasad użytkowania przez Klub torowisk, sieci trakcyjnej 

i przystanków tramwajowych we Wrocławiu. 

6. Zorganizowanie przynajmniej jednej imprezy o charakterze przejazdu okolicznościowego  

z wykorzystaniem własnego lub wypożyczonego taboru. 

7. Współpraca z  Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Miasta Dzierżoniowa, Miejskim 

Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym we Wrocławiu, Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Samochodowej w Dzierżoniowie oraz innymi władzami administracyjnymi i organizacjami  

w zakresie realizacji zadań Klubu, zwłaszcza organizacji imprez promujących komunikację 

zbiorową. 

 

Art. 3. 

1. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Klubu. 

 

Niniejsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw  

i 0 wstrzymujących się. 

 

Sekretarz Walnego Zebrania:  Adam Zylbertal 
 

Przewodniczący Walnego Zebrania: Krzysztof Kołodziejczyk 
 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej:  Wojciech Gąsior 

     Tomasz Lelental 


