Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej
Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok
Nazwa organizacji: Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej
Adres: ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.02.2002
Numer KRS: 0000168933
Numer REGON: 811997280
Dane dotyczące członków zarządu organizacji: Robert Łubiński, Konrad Stachura,
Mirosław Janiak, Paweł Pieńkowski, Piotr Witwicki, Jacek Kalicki.
Cele statutowe organizacji:
1) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji komunikacji miejskiej w Polsce, a w
szczególności komunikacji miejskiej w Szczecinie;
2) ochrona i promocja obiektów, pamiątek i zabytków związanych z komunikacją;
3) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi, instytucjami,
stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami zajmującymi się komunikacją miejską w
kraju i za granicą.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych:
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
W 2008 roku największą zorganizowaną imprezą były obchody „80-lecia komunikacji
autobusowej w Szczecinie”, w ramach których odbył się zjazd historycznych
autobusów oraz „VIII Zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej”.
Impreza odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasto Szczecin.
W ramach ogólnodostępnej części programu obchodów, w dniu 23 sierpnia 2008 r.
na terenie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz na
terenie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”
zaprezentowano historyczny oraz współczesny tabor autobusowy. Ponadto w trakcie
imprezy odbył się ogólnodostępny autobusowy przejazd paradny z Muzeum Techniki
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie przez centrum miasta do zajezdni
Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”.
Po zakończeniu ogólnodostępnego programu obchodów, w sali klubu pracowniczego
MZK odbyły się obrady VII ogólnopolskiego zjazdu stowarzyszeń miłośników
komunikacji miejskiej. Zjazd rozpoczął się w dniu 22 sierpnia 2008 r., kiedy odbył się
wieczorny przejazd specjalny składem wagonów Tatra T6A2D, połączony ze
zwiedzaniem zajezdni tramwajowych Pogodno i Golęcin. Zjazd zakończył się w dniu
24 sierpnia 2008 r. przejazdem specjalnym autobusami Ikarus 280 i Solaris Urbino
18 do Polic, połączonym ze zwiedzaniem zajezdni Szczecińsko-Polickiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Urząd Miasta Szczecin przyznał naszemu Towarzystwu dotację na zorganizowanie
zlotu zabytkowych autobusów, dzięki czemu moŜliwy był przyjazd do Szczecina
dwóch autobusów z Warszawy (San H-100 i Jelcz MEX 272) oraz po jednym
autobusie z Poznania (Jelcz 043 z przyczepą Jelcz P01) i Bydgoszczy (Jelcz 043).
Impreza zorganizowana wespół z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
w Szczecinie, ZDiTM, SPA „Klonowica”, SPA „Dąbie”, SPPK i MZK.
W roku 2008 Zarząd Towarzystwa wespół z Muzeum Techniki i Komunikacji –
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim
Zakładem Komunikacyjnym, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym
„Dąbie”, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” oraz
Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował takŜe inne
imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji
miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i
turystów. W 2008 roku odbyły się poniŜsze imprezy, w których organizację było
zaangaŜowane STMKM.
Wzięcie udziału w dniu 8 czerwca 2008 r. w organizowanym przez Urząd Miasta
Szczecin festynie „Pod Platanami”, odbywającym się w związku z VII Szczecińskim
Spotkaniem Organizacji Pozarządowych. Towarzystwo zaprezentowało i udostępniło
do zwiedzania w tym dniu na specjalnym stoisku, umiejscowionym w centralnym
punkcie Jasnych Błoni, historyczny autobus San H100, będący własnością STMKM.
Impreza zorganizowana wespół z Urzędem Miasta Szczecin i Muzeum Techniki i
Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
Współudział w obsłudze uruchomionej na zlecenie ZDiTM w okresie od 6 lipca do 31
sierpnia 2008 r. tramwajowej linii turystycznej „0”, obsługiwanej w kaŜdą niedzielę
taborem historycznym, przy społecznym zaangaŜowaniu członków Towarzystwa.
Impreza zorganizowana wespół z ZDiTM i MZK.
W dniu 20 września 2008 r. Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji
Miejskiej, jako jedno z kilku stowarzyszeń delegowanych przez Urząd Miasta
Szczecin, prezentowało się na ogólnopolskim pikniku organizacji pozarządowych w
Warszawie. Miasto Szczecin, a wraz z nim delegacja STMKM oraz delegacje innych
stowarzyszeń, prezentowało się tam w specjalnym namiocie miasta Szczecin. W
skład wystawy prezentowanej przez nasze Towarzystwo wchodziła makieta
tramwajowa z modelami historycznych i współczesnych wagonów, wykonana przez
jednego z członków Towarzystwa.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: Towarzystwo nie prowadzi
działalności gospodarczej.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Składki członkowskie = 1445,00 zł
Dotacja z Urzędu Miasta Szczecin = 9297,91 zł
Pozostałe przychody = 4193,00 zł
RAZEM = 14935,91 zł
Informacja o poniesionych kosztach na:
– realizację celów statutowych = 12516,42 zł

– administrację = 2164,95 zł
– pozostałe koszty = 2070,34 zł
Dane o liczbie osób zatrudnionych w organizacji i wysokości wypłaconych
wynagrodzeń: Towarzystwo nie zatrudnia pracowników ani zleceniobiorców.
Udzielone przez organizację poŜyczki pienięŜne: brak.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
Bank Pocztowy 94,20 zł
Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego: brak.
Nabyte nieruchomości: brak.
Nabyte pozostałe środki trwałe: brak.
Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciąŜących zobowiązań
podatkowych, a takŜe informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych:
Towarzystwo składa deklarację CIT-8 i załącznik CIT8/O oraz korzysta ze zwolnień z
podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, gdyŜ całość dochodu przeznacza na działalność
statutową.

