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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) Poprawa przestrzeni miejskiej w aspekcie 

funkcjonalnym, społecznym, 

gospodarczym oraz środowiskowym, 

5) Upowszechnianie , ochrona i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, 

6) Zwiększanie funkcji kulturalnej, 

rekreacyjnej i turystycznej,  

7) Aktywizacja społeczna i gospodarcza, 

8) Poprawa bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, 

9) Prowadzenie współpracy zagranicznej,  

10) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i 

aktywności społecznej obywateli, 

11) Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości, 

wspieranie inicjatyw gospodarczych, 

podnoszenie wiedzy społeczno- 

ekonomicznej społeczeństwa, a także 

przeciwdziałanie bezrobociu . 

 

 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia Powyższe cele Stowarzyszenie 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 i wyposażenie w 

infrastrukturę oraz urządzenia/instalacje 

przyczyniające 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 przyczyniają się do 

poprawy wydajności i bezpieczeństwa,  

6) Budowa, modernizacja i wyposażenie w 

systemy oraz urządzenia/instalacje dla 

osób niepełnosprawnych i starszych o 

ograniczonej sprawności fizycznej,  

7) Budowa, modernizacja i adaptacja 

obiektów służących działalności 

kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i 

turystycznej, 

8) Budowa, modernizacja systemów 

bezpieczeństwa publicznego,  

9) Promocja zabytkowego układu 

urbanistycznego,  

10) Ochrona, rewaloryzacja i renowacja 

zabytków, 

11) Ochrona, i upowszechnianie dziedzictwa 

kulturowego, 

12) Zwiększenie wiedzy i świadomości 

społecznej, 

13) Zwiększenie oferty edukacyjnej, 

14) Zwiększenie wielofunkcyjności miasta, 

15) Polepszenie warunków dla prowadzenia 

działalności gospodarczej,  

16) Tworzenie korzystnego klimatu dla 

przedsiębiorców, 

17) Promocja dziedzictwa kulturowego, 

18) Współpraca z władzami samorządowymi 

oraz Podkarpackim Wojewódzkim 



Konserwatorem Zabytków, 

19) Polepszenie warunków dla działalności 

kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,  

20) Zwiększenie oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej, sportowej i turystycznej, 

21) Prowadzenie działań na rzecz 

udostępnienia kultury, rekreacji , sportu i 

turystyki dla osób niepełnosprawnych,  

22) Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 

na potrzeby działalności kulturalnej, 

rekreacyjnej i turystycznej,  

23) Promocja działalności kulturalnej, 

rekreacyjnej, sportowej i turystycznej 

Kolbuszowej, 

24) Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji 

Lokalnego Planu Rewitalizacji i Rozwoju 

Powiatu, 

25) Tworzenie i realizacja programów 

rewitalizacji funkcjonalnej. Społecznej, 

gospodarczej oraz środowiskowej 

Kolbuszowej, 

26) Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w 

tym szczególnie funduszy UE na realizację 

celów i zadań statutowych,  

27) Tworzenie funduszy na rzecz rozwoju 

miasta, 

28) Współpraca z instytucjami rządowymi, 

samorządowymi, gospodarczymi, 

związkowymi, pozarządowymi, 

podmiotami gospodarczymi  oraz 

Parafiami w kraju i za granicą w celu 

realizacji celów i zadań statutowych,  

29) Aktywizacja społeczności lokalnej,  

30) Promowanie i wspieranie działań 

prospołecznych mieszkańców, 

31) Dialog społeczny i integracja środowisk 

lokalnych, 

32) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

i aktywności społecznej obywateli, 

33) Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

społecznym oraz wykluczeniu społecznym 

obywateli, 

34) Tworzenie i realizacja programów 

aktywnej walki z bezrobociem,  

35) Doskonalenie umiejętności aktywnego 



poszukiwania pracy, 

36) Pomoc w podnoszeniu i zmianie 

kwalifikacji zawodowych, 

37) Promowanie i wspieranie działań  

i inicjatyw pozarządowych, 

38) Rozwój przedsiębiorczości oraz 

podnoszenie wiedzy ekonomicznej  

i prawnej, 

39) Przejmowanie i wdrażanie dorobku 

prawnego Unii Europejskiej oraz aktywne 

uczestnictwo w przygotowaniu  

i wdrażaniu programów finansowych z 

funduszy UE, 

40) Walka z przestępczością i patologiami 

społecznymi, 

41) Budowa, modernizacja i wyposażenie w 

systemy oraz urządzenia/instalacje 

przyczyniające się do ochrony i poprawy 

bezpieczeństwa budynków, mieszkańców 

oraz ich mienia, 

42) Zwiększanie świadomości i uwrażliwianie 

na zjawiska wandalizmu  

i przeciwdziałanie im, 

43) Budowa, modernizacja i wyposażenie w 

systemy oraz urządzenia/instalacje   

przyczyniające się do poprawy czystości 

miasta, 

44) Działalność kulturalna, rekreacyjna, 

sportowa, proekologiczna, turystyczna,  

45) Organizowanie imprez, wycieczek, 

rajdów, pielgrzymek, i innych form 

aktywności zbiorowej, 

46) Działalność informacyjna, edukacyjna  

i wydawnicza , 

47) Organizowanie kursów, szkoleń, 

konferencji, seminariów i sympozjów, 

48) Tworzenie grup samopomocowych,   

49) Tworzenie i realizacja programów 

aktywnej walki z bezrobociem  

i ubóstwem, 

51. Promowanie i wspieranie pracy 

wolontariuszy, 

52. Wspieranie aktywności obywatelskiej, 

53. Wspieranie integracji osób 

niepełnosprawnych i niedostosowanych 



społecznie, 

54. Pogłębianie wiedzy  i świadomości w 

zakresie między innymi: równego statusu, 

płci, ich roli i miejsca we współczesnym 

świeci , jednoczącej się Europie, 

55. Monitorowanie działalności prowadzonej 

przez sektor publiczny , 

56. Prowadzenie działalności gospodarczej, 

której dochody przeznaczone będą na 

realizację celów statutowych organizacji, 

57. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy 

zagranicznej.  

Imiona i nazwiska członków Komitetu 

założycielskiego 

1. Grzegorz Fryc 

2. Zygmunt Sokołowski  

3. Monika Wyparło 

Dane dotyczące składu zarządu 1. Sokołowski  Zygmunt – Prezes 

2. Fryc Grzegorz -  Wiceprezes  

3. Wyparło Monika - Skarbnik 

4. Matejek Małgorzata - Członek Zarządu 

5. Tokarz Marian - Członek  Zarządu 

Dane dot. sposobu reprezentowania 

stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu 

Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są dwa podpisy: 

prezesa lub wiceprezesa i skarbnika 

działających łącznie.  

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia 

zarządza Zarząd.  

Likwidacja stowarzyszenia 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania 

Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie kwalifikowaną większością 

dwóch trzecich głosów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

określa sposób likwidacji, osobę 

likwidatora oraz przeznaczenie majątku 

stowarzyszenia.  

Uwagi  

 


