Uchwała nr 3/2017
Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 14.06.2017 r.
w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2017 i 2018
§1
Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie
Członków uchwala program i główne kierunki działalności Klubu na lata 2017 i 2018.
§2
W zakresie działalności Klubu na lata 2017 i 2018 przewiduje się następujące działania szczegółowe:
1. W miarę posiadanych środków finansowych i możliwości osobowych remont i restauracja
pozyskanych zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej w celu zachowania dziedzictwa
technicznego Wrocławia i Dolnego Śląska, w szczególności zakończenie remontu wagonu
tramwajowego Konstal 102 Na (numer taborowy 2069) oraz remontu autobusu Ikarus
280.70E (numer taborowy 5320). W dalszej kolejności rozpoczęcie prac przy innym
z posiadanych autobusów. Przygotowanie wybranych pojazdów do przewozów o charakterze
turystycznym.
2. Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego tramwaju typu Konstal 4N1 (numer taborowy
1444), dalsza jego konserwacja oraz eksploatacja w ramach przejazdów okolicznościowych
i turystycznych.
3. Utrzymanie przynajmniej aktualnego stanu autobusów będących własnością Klubu,
w szczególności tych, które nie będą poddawane remontowi. Autobusy niewykorzystywane
do przewozów okolicznościowych i turystycznych 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. W miarę możliwości zgromadzenie użytkowanego taboru w jednym miejscu przechowywania
w celu ograniczenia rozproszenia działań oraz miejsc lokalizacji narzędzi i sprzętu.
7. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym fragmentu dawnej zajezdni
tramwajowej przy ul. Legnickiej 65, który Klub dzierżawi od Gminy Wrocław,
z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru (wpis do rejestru zabytków).
8. Realizacja zadań wynikających z umowy partnerskiej zawartej z Gminą Wrocław na potrzeby
projektu „Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej
we Wrocławiu”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w tym w szczególności nadzorowanie remontu
rewitalizacji pięciu zabytkowych wagonów tramwajowych, dostarczenie eksponatów
do zaprezentowania na terenie zajezdni, współudział w tworzeniu ekspozycji tematycznej
oraz realizacja założeń programu kulturalnego.
9. Realizacja zadań wynikających z partnerstwa zawartego w związku z rewitalizacją
zabytkowej zajezdni tramwajowej „Dąbie” przy ul. Wróblewskiego we Wrocławiu,
w tym w szczególności utrzymywanie na terenie zajezdni mini-ekspozycji zabytkowego
taboru (tramwajów i autobusów) oraz magazynu części do historycznych pojazdów
komunikacji miejskiej.

10. 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 ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego we Wrocławiu oraz prowadzenia Zabytkowej Linii Tramwajowej we Wrocławiu.
11. Zorganizowanie przynajmniej dziesięciu imprez o charakterze przejazdu okolicznościowego
z wykorzystaniem własnego i/lub wypożyczonego taboru, w szczególności w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów.
12. Promocja publicznej komunikacji zbiorowej na różnych forach, m.in. poprzez organizację
imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
13. Współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym
sp. z o.o. we Wrocławiu, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie S.A.,
Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość,
Stowarzyszeniem „Tratwa”, Towarzystwem Miłośników Wrocławia, Klubem Sympatyków
Kolei oraz innymi władzami administracyjnymi i organizacjami w zakresie realizacji zadań
Klubu, zwłaszcza remontu historycznych pojazdów i organizacji imprez promujących
komunikację zbiorową.
14. Wspieranie innych podmiotów prawnych, których cele są zbieżne z celami działalności
Klubu.
§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 9 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
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