Uchwała nr 3/2013
Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 15.06.2013 r.
w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2013 i 2014
Art. 1.
Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie
Członków uchwala program i główne kierunki działalności Klubu na lata 2013 i 2014.
Art. 2.
W zakresie działalności Klubu na lata 2013 i 2014 przewiduje się następujące działania
szczegółowe:
1. Pozyskanie kolejnych zabytkowych wagonów tramwajowych i ich remont w celu ich
przygotowania do przejazdów o charakterze turystycznym.
2. Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego tramwaju typu Konstal 4N1 (numer
taborowy 1444) i dalsza jego konserwacja.
3. Dbałość i ewentualne bieżące remonty autobusów będących własnością Klubu w zakresie
posiadanych możliwości finansowych i osobowych. W przypadku uzyskania dodatkowych
źródeł finansowania przeprowadzenie większych remontów pojazdów. Autobusy będą nadal
czasowo wycofane z ruchu.
4. Uzyskiwanie zależnie od potrzeb odpowiednich przeglądów technicznych dla posiadanego
taboru.
5. Wszystkie pojazdy należące do Klubu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności
w przedsięwzięciach typu uroczystości okolicznościowych lub linii specjalnych, a w drugiej
kolejności będą wynajmowane na przejazdy turystyczne i okazjonalne.
6. Zakończenie procesu ustalania z odpowiednimi podmiotami zasad użytkowania przez Klub
torowisk, sieci trakcyjnej i przystanków tramwajowych we Wrocławiu.
7. Składanie ofert z konkursach dla organizacji pozarządowych wpisujących się działalność
statutową Klubu i pozwalających na uzyskanie środków finansowych na tę działalność,
a zwłaszcza składanie ofert na konkurs w zakresie prowadzenia Zabytkowej Linii
Tramwajowe we Wrocławiu.
8. Zorganizowanie przynajmniej trzech imprez o charakterze przejazdu okolicznościowego
z wykorzystaniem własnego i/lub wypożyczonego taboru.
9. 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 wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zebranie Członków.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Klubu.
Niniejsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 8 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
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