
INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE INWESTYCJI. 

 

ROK 2015 

Przychody: 

• Darowizny na budowę kaplicy – 12 402,50 zł 

 

Rozchody: 

• Zapłata za projekt budowlany – 4 814,40 zł 

• Zapłata za przyłącz elektryczny – 1 005,30 zł 

• Zapłata za usługi geodezyjne – 200 zł 

• Opłaty i pozwolenia – 58 zł - (Opłata za pozwolenie na budowę – 48 zł, Opłata za dziennik 

budowy – 10 zł) 

 

ROK 2016 

Przychody: 

• Darowizny na budowę kaplicy – 6 200,00 zł 

 

Rozchody: 

• Zakupione materiały (piasek, beton, stal i inne), energia elektryczna oraz robocizna użyte do 

budowy - 12 209,51 zł 

 

ROK 2017 

Przychody: 

• Darowizny na budowę kaplicy – 26 115,58 zł 

• Zbiórka publiczna 2017/3027/OR na budowę kaplicy pogrzebowej – 39 970,00 zł 

 

Rozchody: 

• Zakupione materiały (piasek, beton, stal i inne), energia elektryczna oraz robocizna użyte do 

budowy - 10 048,41 zł 

 

ROK 2018 

Przychody: 

• Darowizny na budowę kaplicy – 2 550 zł 

• Zbiórka publiczna 2018/3601/OR na budowę kaplicy pogrzebowej – 35 880 zł 

 

 

Rozchody: 

• Wymiana dachu - 42 335,53 zł 

• Dostawa i montaż okien i drzwi - 20 650 zł 

• Zakupione materiały (piasek, beton, stal i inne), energia elektryczna oraz robocizna użyte do 

budowy - 17 678,48 zł 

 

Wartość księgowa prowadzonej inwestycji na dzień 31.12.2018 wyniosła 108 741,63 zł. 

 

W 2019 wydatkowano około 15 000 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz na robociznę. 

 

Razem przychody – 123 118,08 zł: 

• Darowizny na budowę kaplicy – 47 268,08zł 

• Zbiórki publiczne z 2017 i 2018 roku – 75 850 zł 

 

Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: http://stowarzyszenie-gac.pl 

  

http://stowarzyszenie-gac.pl/


WYKONANE DZIAŁANIA 

 

ROK 2014 

• podpisanie umowy użyczenia działki nr 1524/2 wraz zabudową i parkingiem pomiędzy parafią 

Rzymsko-Katolicką w Gaci a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na okres 15 lat. 

• wniosek o warunki zabudowy i decyzja z UG  

• odwiedziny miejscowości Łowce, Gniewczyna Łańcucka oraz Tryńcza w celu obejrzenia oddanych 

tam do użytku kaplic pogrzebowych 

• uchwała Zebrania Członków Stowarzyszenia o rozpoczęciu inwestycji celu publicznego 

„Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę 

pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 w miejscowości Gać.” 

 

ROK 2015 

• opublikowanie ogłoszenia o poszukiwaniu wykonawcy projektu budowlanego, wybór wykonawcy 

projektu, ustalenie koncepcji rozmieszczenia wnętrz i wyglądu zewnętrznego, podpisanie umowy o 

wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

• projekt budowlany i pozwolenie na budowę 

• przyłączenie budynku do sieci elektrycznej 

 

ROK 2016 

• porządkowanie terenu wokół budynku pod inwestycję, prace rozbiórkowe 

• poszukiwanie i wybór kierownika budowy, zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych 

• umowa o dostawy energii elektrycznej i rozpoczęcie korzystania z istniejącego przyłącza 

• prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, skuwanie posadzek, zamurowanie zbędnych okien i drzwi, 

wykonanie potrzebnych belek żelbetowych 

 

ROK 2017 

• izolację fundamentów i murowanie ścian wewnętrznych oraz wykonanie otworów okiennych i drzwi 

• zbiórka publiczna 

• wybór dostawcy i wykonawcy dachu 

 

ROK 2018 

• dostawa drewna na dach, malowanie drewna i boazerii, rozbiórka istniejącego dachu 

• wykonanie zbrojonych wieńców betonowych, murowanie ścian, docieplenie ściany pomiędzy 

poziomami dachów 

• wykonaniem nowego dachu i daszków nad każdymi drzwiami zewnętrznymi 

• zbiórka publiczna 

• wybór dostawcy okien i drzwi zewnętrznych 

• demontaż istniejących okien i przygotowanie otworów do montażu nowych 

• montaż okien i drzwi zewnętrznych 

 

ROK 2019 

• przygotowanie i wylanie fundamentów oraz wymurowanie ścianek działowych wewnątrz budynku 

• przygotowanie terenu wewnątrz budynku pod ślepe wylewki 

 

 

Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: http://stowarzyszenie-gac.pl 

 

http://stowarzyszenie-gac.pl/

