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Cele stowarzyszenia  
1) Rewitalizacja historycznego układu urbanistycznego 

Kolbuszowej, 
2) Renowacje i rewaloryzacje oraz modernizacje budynków 

należących do zabytkowego układu urbanistycznego 
Kolbuszowej oraz dziedzictwa kulturowego ziemi 
kolbuszowskiej,  

3) Poprawa warunków mieszkalnych i standardów życiowych 
w zabytkowych budynkach, 

4) Poprawa przestrzeni miejskiej w aspekcie funkcjonalnym, 
społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym,  

5) Ochrona, zachowanie i upowszechnienie dziedzictwa 
kulturowego, 

6) Rozwój działalności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, 
proekologicznej i turystycznej, 

7) Aktywizacja społeczna i gospodarcza oraz rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego , 

8) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenie 
wiedzy społeczno-ekonomicznej społeczeństwa,  

9) Przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji społecznej 
oraz zjawiskom patologicznym, 

10) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
11) Prowadzenie współpracy zagraniczne, 
12) Promocja Kolbuszowej oraz powiatu, 

Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

1) Remonty, adaptacja, modernizacji, renowacja i 
rewaloryzacja budynków należących do zabytkowego 
układu urbanistycznego Kolbuszowej, 

2) Remonty, modernizacja renowacja oraz rewaloryzacja 
obiektów zabytkowych należących do dziedzictwa 
kulturowego ziemi kolbuszowskiej, 

3) Budowa, modernizacja i wyposażenie w infrastrukturę oraz 
urządzenia/instalacje przyczyniającą się do poprawy stanu 
technicznego zabytkowych obiektów, 

4) Budowa, modernizacja i wyposażenie w infrastrukturę oraz 
urządzenia/instalacje przyczyniającą się do poprawy 
wydajności energetycznej budynków, 

5) Usuwanie barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych,  

6) Uczestnictwo w tworzeniu i realizacja Lokalnego Planu 
Rewitalizacji, strategii i programów rozwoju miasta oraz 
powiatu kolbuszowskiego, 

7) Tworzenie i realizacja programów rewitalizacji 
funkcjonalnej, społecznej, gospodarczej oraz 
środowiskowej, 

8) Promocja Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego,  



9) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy zagranicznej, 
10) Budowa, modernizacja i adaptacja obiektów służących 

działalności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i 
turystycznej, 

11) Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej, 
sportowej, proekologicznej i turystycznej,  

12) Organizowanie imprez, wycieczek, rajdów, pielgrzymek i 
innych form aktywności zbiorowej, 

13) Działalność informacyjna, edukacyjna i wydawnicza, 
14) Organizowanie kursów, szkoleń konferencji, seminariów i 

sympozjów, 
15) Promowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej oraz 

działań i inicjatyw pozarządowych,  
16) Dialog społeczny i integracja środowisk lokalnych, 
17) Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z 

bezrobociem, ubóstwem, marginalizacją społeczną, 
18) Pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych, 
19) Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych i 

niedostosowanych społecznie,  
20) Walka z przestępczością i patologiami społecznymi, 
21) Budowa, modernizacja i wyposażenie w system oraz 

urządzenia/instalacje przyczyniającą się do poprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

22) Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym szczególnie 
funduszy UE na realizacje celów i zadań statutowych, 

23) Tworzenie funduszy na rzecz rozwoju miasta oraz powiatu 
kolbuszowskiego, 

24) Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, 
gospodarczymi, związkowymi, pozarządowymi, 
podmiotami gospodarczymi oraz Parafiami w kraju i za 
granicą w celu realizacji celów i zadań statutowych, 

25) Przejmowanie i wdrażanie dorobku prawnego unii 
europejskiej oraz aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i 
wdrażaniu programów finansowych z funduszy UE,  

26) Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy, 
27) Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody 

przeznaczone będą na realizacje celów statutowych 
organizacji,, 

Dane dotyczące składu zarządu 1. Wilk Roman  
2. Draus Ewa 
3. Sokołowska Renata   

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację 
celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych 
kosztów. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i 

zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są dwa 
podpisy: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika działających 
łacznie. 

Likwidacja stowarzyszenia 1.Uchwalę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje 
walne zebranie członków kwalifikowana większością 2/3 głosów, 
w obecności co najmniej połowy uczestników uprawnionych do 



głosowania. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób 
likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia. 

Uwagi  Brak  
 


