Zabrze, 1 lutego 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji
w okresie luty 2018 - styczeń 2019
Zarząd

Zabrzańskiego

Stowarzyszenia

Miłośników

Motoryzacji

w

okresie

relacjonowanym niniejszym sprawozdaniem utrzymał skład. Prezesem ZSMM pozostał Paweł
Franzke, skarbnikiem – Tomasz Giza, a sekretarzem – Jakub Mleczko.
Od lutego 2018 roku zarząd odbywał regularne spotkania – formalne (potwierdzone
protokołami z obrad, nie rzadziej niż co 120 dni) oraz nieformalne, nie zawsze w pełnym składzie,
gdzie dyskutowano sprawy bieżące dotyczące np. szczegółów organizacji imprez.
Zarząd Stowarzyszenia w sprawozdawanym okresie ściśle współpracował z Komisją
Rewizyjną, która włączała się w bieżącą działalność Stowarzyszenia i wspierała organizację
imprezy.
Zarząd podjął się koordynacji i organizacji kilku imprez: Rajdu Targowego, Rajdu
Renifera, Zabrzańskich Klasyków vol. 8 czy wreszcie współorganizacji kilku imprez: Areny MotoShow,
Rajdu Śmiercioodporni czy uczestnictwa w zlocie w Chudowie i Skarbnikowych Godach.
Imprezy w sumie przyciągnęły około 300 pojazdów (część z nich powtarzała się na
kolejnych imprezach) oraz kilka tysięcy zainteresowanych. W trakcie organizacji imprez udało się
nawiązać i podtrzymać ścisłą współpracę z wieloma organizacjami. To przede wszystkim Szkoła
Jazdy i Ratownictwa MotoRat, Stowarzyszenie Śmiercioodporni oraz Pogotowie Ratunkowe Eskulap.
Podjęto również współpracę z Carbon Detailing Studio.. Ściśle współpracowano również z
zabrzańską policją, strażą miejską, strażą pożarną i wyjątkowo nam przychylnym Miejskim
Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej, a także Wydziałem Promocji, Turystyki i Sportu oraz
Sztolnią Królowa Luiza.
W konsultacji z MZDII udało się uzyskiwać możliwość nieodpłatnego zajmowania
pl. Warszawskiego w czasie organizacji imprez.
Z początkiem roku 2018 roku rozpoczęto prace nad rajdem turystycznym w ramach
Targów Turystyki Poprzemysłowej. W tym celu w lutym odbyło się spotkanie z pracownikami
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w Zabrzu.
Wszystkie imprezy były także zabezpieczane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
którzy pilnowali ładu i porządku na miejscu zbiórki i w miejscach docelowych. Podobnego zadania
podjęła się również zabrzańska policja, z którą również zarząd konsultował trasy przejazdu kolumn i
porozumiewał się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W okresie obejmowanym niniejszym sprawozdaniem zarząd uchwalił następujące
uchwały:
-

w sprawie wykreślenia z listy członków Karoliny Kisiel,

-

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

Podjęto również próby współpracy z podobnymi jednostkami na terenie województwa
śląskiego, z naciskiem na Automobilklub Śląski oraz podobne organizacje z miast na terenie woj.
śląskiego.

