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I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 

1) Nazwa, siedziba i adres organizacji. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GAĆ  

37-207 Gać, Gać 268 

2) Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne 

sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań). 

Stowarzyszenie nie posiada jednostek lokalnych.  

3) Podstawowy przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego.  

94.99.Z– Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

4) Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data 

wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  

w systemie REGON. 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data 

rejestracji w KRS: 09.01.2014r. 

data wpisu w KRS: 11.02.2019r. 

nr KRS: 0000493626 

REGON: 181072140 

5) Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja). 

Skład zarządu do dnia 25.06.2018r.:  

 

Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu 

Ryszard Fołta – Wiceprezes Zarządu  

Zbigniew Sas – Skarbnik 

Elżbieta Machała – Sekretarz 

Andrzej Filar – Członek Zarządu 

 

Skład zarządu od dnia 25.06.2018 – 31.12.2018r.: 

  

Zbigniew Sas – Prezes Zarządu 

Agnieszka Bemben-Panek – Wiceprezes Zarządu  

Ryszard Fołta – Skarbnik 

Grzegorz Wrona – Sekretarz 

Krzysztof Kaduk – Członek Zarządu 

 

 

6) Określenie celów statutowych organizacji. 

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju wsi i jej mieszkańców. 
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II. ZASADY, ZAKRES I FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA. 

 

1) Sprawy organizacyjne. 

 

Sprawozdanie merytoryczne obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2018.  

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 

miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach 

niezarobkowych. Działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących 

przepisów na terytorium innych państw.  

Opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie 

zatrudniało pracowników. 

W roku 2018 odbyło się 5 zebrań Zarządu Stowarzyszenia, na których podjęto 3 uchwały: 

⎯ Uchwała nr 1/2018 – w sprawie rezygnacji ze starania się o przyznanie pomocy finansowej na 

inwestycję „Zagospodarowanie terenu przy rzece Markówka w miejscowości Gać wraz z budową małej 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” oraz realizacji tej inwestycji. 

⎯ Uchwała nr 2/2018 – w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

⎯ Uchwała nr 3/2018 – w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia. 

 

Z zebrań Zarządu Stowarzyszenia zostały sporządzone protokoły, zawierające porządek i przebieg 

zebrań, podjęte uchwały, wymienionych uczestników oraz podpisy uczestniczących członków Zarządu. 

 

2) Podejmowane działania w okresie sprawozdawczym. 

 

W okresie sprawozdawczym główne działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia sprowadzały 

się do organizacji i koordynacji robót budowlanych w budynku inwestycji, prac porządkowych w 

wewnątrz i wokół budynku oraz prób poszukiwania środków finansowych. Szczegółowo działania z roku 

2018 przedstawiają się następująco: 

• W kwietniu 2018 zostało dostarczone drewno na nowy dach przez Firmę Produkcyjno Handlowo 

Usługową "GROSZEK" Michał Groch z Woli Buchowskiej, w ramach prac społecznych drewno to 

zostało poukładane oraz rozebrano istniejących dach i część ścian, następnie został wylany zbrojony 

wieniec betonowy, podmurowana ściana nad częścią do zgromadzeń i wylany kolejny zbrojony 

wieniec betonowy. 

• Montaż nowego dachu rozpoczął się 21 maja 2018, po zamontowaniu krokwi, zostały 

wymurowane ściany, docieplona ściana pomiędzy poziomami dachów oraz wypełniono przestrzenie 

miedzy krokwiami, pomalowano drewnochronem konstrukcje i boazerię do daszków nad każde 

zewnętrzne drzwi i wykonano otwór drzwiowy od strony północnej. Następnie kontynuowano prace 

związane z wykonaniem nowego dachu i montażem daszków nad każdymi drzwiami, które 

zakończyły się 03.07.2018.  

Zakup materiałów oraz wymiana dachu została sfinansowana z funduszy zebranych podczas zbiórki 

publicznej o numerze 2017/3027/OR, która po otrzymaniu faktury za materiały i wykonane usługi 

została rozliczona. 

• W dniu 07.07.2018 porządkowano teren wokół i wewnątrz budynku po wymianie dachu, 

poukładano na paletach i usunięto z okolic budynku znajdujące się tam płyty chodnikowe oraz 

dokończono wybijanie otworów okiennych w części przeznaczonej do zgromadzeń. 

• W sierpniu została zgłoszona, a we wrześniu rozpoczęta zbiórka publiczna 2018/3601/OR wśród 

mieszkańców, z przeznaczeniem zebranej kwoty na zakup stolarki okiennej oraz kontynuację prac 

wewnątrz budynku. 

• W październiku 2018 został znaleziony i wybrany dostawca stolarki okiennej i drzwiowej. 
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• W listopadzie 2018 zostały wymontowane poprzednie okna i drzwi od strony południowej, a 

otwory przygotowane do wstawienia nowych zamówionych okien i drzwi oraz został wyrównany 

teren wokół budynku od strony południowej i zachodniej.  

• W końcowych dniach listopada oraz grudniu 2018 odbył się montaż okien i drzwi zewnętrznych 

przez ich dostawcę JUST-OPTIC Albigowa, które zostały sfinansowane ze zbiórki publicznej 

2018/3601/OR. 

 

W prace społeczne wykonywane w ciągu roku byli zaangażowani członkowie stowarzyszenia, a także 

niezrzeszeni w stowarzyszeniu mieszkańcy naszej miejscowości. Za poświęcony czas i wkład pracy 

serdecznie dziękujemy! 

  

W trakcie roku 2018 do Stowarzyszenia przyjęto 1 osobę i na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie liczyło 28 

członków zwyczajnych.  

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do KRS-u 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

IV. Informacje o przychodach i kosztach. 

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości 39 122,81 zł, oraz poniesiono koszty w 

kwocie 425 zł.  

 

V. Informacje o kontrolach. 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez organy zewnętrzne. 

 

Gać, marzec 2019 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

Zbigniew Sas 

Agnieszka Bemben-Panek 

Ryszard Fołta 

Grzegorz Wrona 

Krzysztof Kaduk  


