
Nazwa stowarzyszenia Stowarzyszenie Na Rzecz Rewitalizacji i Promocji 

Kolbuszowskiej - Pierzei Północnej 

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kolbuszowa.  

Teren działalności  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 

swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami kraju. 

Data wydania 

postanowienia sądu 

oraz wpis do rejestru  

 

Cele Stowarzyszenia  Celem organizacji jest: 

1. rewitalizacja historycznego układu urbanistycznego 

miasta Kolbuszowa 

2. renowacje i rewaloryzacje oraz modernizacje budynków 

należących do zabytkowego układu urbanistycznego 

Kolbuszowej, 

3. poprawa warunków mieszkaniowych i standardów 

życiowych w zabytkowych budynkach, 

4. upowszechnianie, ochrona i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego rynku kolbuszowskiego  

5.rozwój świadomości i historycznej społeczności lokalnej 

6. aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie kultury 

7. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 

społecznej obywateli. 

Sposoby realizacji 

celów  

 Powyższe cele Stowarzyszenia realizuje poprzez: 

1. Remonty, adaptacja, modernizacja, renowacja i 

rewaloryzacja budynków należących do zabytkowego 

układu urbanistycznego Kolbuszowej, 

2. Remonty, modernizacja, renowacja oraz rewaloryzacja 

obiektów zabytkowych należących do dziedzictwa 

kulturowego Kolbuszowej, 

3. Budowa, modernizacja wyposażenie w infrastrukturę 

oraz urządzenia/instalacje przyczyniająca się do 

poprawy stanu technicznego zabytkowych obiektów, 

4. Budowa, modernizacja i wyposażenie w systemy oraz 

urządzenia/instalacje przyczyniające się do poprawy 

wydajności  energetycznej budynków, 

5. Budowa, modernizacja i wyposażenie w systemy oraz 

urządzenia/instalacje dystrybucji gazu, elektryczności i 

wody do budynków, które przyczynia się do poprawy 

wydajności i bezpieczeństwa, 

6. Budowa, modernizacja i wyposażenie w systemy oraz 

urządzenia/instalacje  dla osób niepełnosprawnych i 

starszych z ograniczonej sprawności fizycznej, 

7. Budowa, modernizacja i adaptacja obiektów służących 

działalności kulturalnej, 

8. Promocja zabytkowego układu urbanistycznego, 

9. Ochrona, rewaloryzacja i renowacja zabytków, 

10. Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, 



poprzez: 

a. – współudział w organizacji wystaw o tematyce 

historycznej 

b. – współudział  w organizacji prelekcji z osobami 

zasłużonymi dla miasta Kolbuszowa 

c. – współudział w organizacji przedstawień i 

rekonstrukcji historycznych mających na celu 

przybliżenie znaczenia rynku kolbuszowskiego dla 

rozwoju miasta i jego społeczności lokalnej 

d. –współudział w organizowaniu imprez, wycieczek, 

rajdów, pielgrzymek i innych form aktywności 

zbiorowej, 

11. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej 

12. Zwiększenie oferty edukacyjnej, 

13. Współpraca z władzami samorządowymi oraz 

Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków  

14. Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia kultury 

dla osób niepełnosprawnych, 

15. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na 

potrzeby działalności kulturalnej, 

16. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji Lokalnego 

Planu Rewitalizacji i Rozwoju Powiatu  

17. Tworzenie i realizacja programów rewitalizacji 

funkcjonalnej, społecznej, gospodarczej oraz 

środowiskowej Kolbuszowej, 

18. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym 

szczególnie funduszy UE na realizacje celów i 

zadań statutowych, 

19. Tworzenie funduszy na rzecz rozwoju miasta  

20. Współpraca z instytucjami rządowymi, 

samorządowymi, gospodarczymi, związkami 

pozarządowymi podmiotami gospodarczymi oraz 

Parafiami w kraju i za granica w celu realizacji 

celów i zadań statutowych, 

21. Aktywizacja społeczności lokalnej, 

22. Promowanie i wspieranie działań prospołecznych 

mieszkańców, 

23. Dialog społeczny i integracja środowisk lokalnych  

24. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 

społecznej obywateli  

25. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

społecznym oraz wykluczeniu społecznym 

obywateli 

26. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z 

bezrobociem, 

27. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw 

pozarządowych  

28. Rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie 

wiedzy ekonomicznej i prawnej 



29. Przejmowanie i wdrażanie dorobku prawnego Unii 

Europejskiej oraz aktywne uczestnictwo w 

przygotowaniu i wdrażaniu programów 

finansowych z funduszy UE  

30. Budowa, modernizacja i wyposażenie w systemy 

oraz urządzenia/instalacje przyczyniające się do 

ochrony i poprawy bezpieczeństwa budynków, 

mieszkańców oraz ich mienia, 

31. Zwiększenie Świadomości i uwrażliwienie na 

zjawiska wandalizmu przeciwdziałanie im 

32. Budowa, modernizacji i wyposażenia w systemy 

oraz urządzenia/instalacje przyczyniające się 

poprawy czystości miasta, 

33. Działalność informacyjna, edukacyjna i 

wydawnicza, 

34. Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy  

35. Prowadzenie działalności gospodarczej, której 

dochody przeznaczone będą na realizacje celów 

statutowych organizacji, 

36. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy 

zagranicznej. 

 

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

 

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

Zygmunt Skowroński – Prezes, Tadeusz Serafin – 

Wiceprezes, Zofia Zielińska – 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 Zgromadzenie  kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów  

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa 

sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz 

przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Uwagi   

 

 


