
Nazwa stowarzyszenia Stowarzyszenie na Rzecz Rewitalizacji i Promocji 

Kolbuszowej „Nowa Kolbuszowa”  

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kolbuszowa.   

Teren działalności  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej.   

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 

może prowadzić działania również poza granicami 

kraju.  

Data wydania 

postanowienia sądu 

oraz wpis do rejestru  

05.04.2016 

KRS 611145 

Cele Stowarzyszenia  Cele Stowarzyszenia: 

1. Rewitalizacja historycznego układu urbanistycznego 

miasta Kolbuszowa. 

2. Renowacje, modernizacje oraz remonty budynków 

należących do zabytkowego układu urbanistycznego 

Kolbuszowej. 

3. Poprawa warunków mieszkaniowych w 

zabytkowych budynkach. 

4. Poprawa estetyki, funkcji społecznych, 

gospodarczych i wizerunku miasta. 

5. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców 

miasta. 

6. Prowadzenie współpracy zagranicznej. 

7. Promocja Stowarzyszenia i miasta Kolbuszowa.  

Sposoby realizacji 

celów  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności 

poprzez: 

1. Remonty, renowacje, modernizacje i adaptacje 

budynków należących do zabytkowego układu 

urbanistycznego miasta. 

2. Remonty, renowacje, rewaloryzacje budowli i 

obiektów zabytkowych należących do dziedzictwa 

kulturowego Kolbuszowej. 

3. Modernizacja i wyposażenie w urządzenia i 

instalacje przyczyniające się do poprawy stanu 

technicznego zabytkowych obiektów. 

4. Budowa, modernizacja i wyposażenie w urządzenia 

i instalacje przyczyniające się do ograniczenia 

energochłonności budynków i bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

5. Budowa, modernizacja i wyposażenie w urządzenia 

i instalacje dystrybucji gazu, elektryczności i wody, 

które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i 

obniżenia kosztów eksploatacji. 

6. Budowa, modernizacja i wyposażenie w urządzenia 

i instalacje dla osób niepełnosprawnych i starszych 

o ograniczonej sprawności fizycznej. 

7. Ochrona, renowacja i rewaloryzacja zabytków na 

terenie miasta. 



8. Promocja zabytkowego układu urbanistycznego 

miasta. 

9. Ochrona i upowszechnienie dziedzictwa 

kulturowego miasta. 

10. Polepszenie warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

11. Współpraca z władzami samorządowymi oraz z 

Podkarpackim Konserwatorem Zabytków. 

12. Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na 

lata 2016-2020. 

13. Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, szczególnie 

funduszy ze środków UE na realizację celów i 

zadań statutowych. 

14. Współpraca z instytucjami rządowymi, 

samorządowymi, pozarządowymi, gospodarczymi, 

związkowymi w kraju i za granicą w celu realizacji 

celów i zadań statutowych. 

15. Upowszechnienie dorobku prawnego UE oraz 

wdrażanie programów finansowanych z funduszy 

UE. 

16. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której 

dochody przeznaczone będą na realizację celów i 

zadań statutowych stowarzyszenia.  

17. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy 

zagranicznej. 

18. Wspieranie i promowanie aktywności 

obywatelskiej.  

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

Agnieszka Hodor 

Władysław Hodor 

Andrzej Rożek  

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

Andrzej Rożek – Prezes Zarządu, Władysław Hodor – 

Wiceprezes Zarządu, Paweł Wilk – Skarbnik.   

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i 

reprezentuje je na zewnątrz.  

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa 

sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz 

przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.   

Uwagi   

 

 

 


