
W ostatnim roku dochody bieżące parafii wynios-
ły 51.400 zł. Wydatki kształtowały się nastęująco:
- Kuria, Wyższe Seminarium Duchowne itp. - 5.268 zł
- Caritas (parafialny oraz diecezjalny) - 6.784 zł
- dofinansowanie prasy (niższa cena, zwrtoty) - 3.233 zł

- utrzymanie boiska (koszenie trawy, opryski) - 3.465 zł
- wynajęcie basenu w Chełmży - 2.530 zł
- dofinansowanie Dnia Dziecka - 1.000 zł

RAZEM - 22.280 zł

Na bieżące utrzymanie kościoła i plebanii pozo-
stało zatem29.120 zł. Te środki pozwoliły na opłace-
nie rachunków za prąd, opał, wyżywienie, wydatki
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Obok przedsta-

wiam dochody po-
chodzące od samych
parafian na prze-
strzeni ostatnich 18
lat. Na bieżące do-
chody parafii skła-
dają się kolekty oraz
ofiary składane przy
innych okazjach (jak
chrzty, śluby, po-
grzeby, kolęda).

Osobno wyodręb-
niłem dodatkowe
ofiary składane przez
każdą rodzinę jedno-
razowo w ciągu roku
z przeznaczeniem na
wsparcie prac remon-
towych.

FceTjbmWTa\X j\mlgTVl]aX
Każda wizytacja kanoniczna parafii,średnio co 5

lat, jest okazją do podsumowania z dotychcasowej
pracy, jak i do planowania przyszłych działań duszpa-
sterskich. Wśród wielu spraw szczególne zaintereso-
wanie wzbudzają sprawy finansowe, choć nie są to
rzeczy najważniejsze wżyciu Kościoła.

związane bezpośrednio z liturgią, materiały duszpa-
sterskie dla dzieci oraz drobne prace romontowe.

Dodatkowe ofiary na remont w 2014 roku wy-
niosły 7.800 zł. W połączeniu z dochodem z dzierża-
wy ziemi parafialnej stanowiły one tzw.wkład własny
do dotacji przyznanych na prace konserwatorskie oraz
na działalność klubu sportowego. Każda z dotacji pod-
legała osobnemuścisłemu rozliczeniu z instytucją
udzielającą wsparcia.

Łącznie przez 18 lat udało się w ten sposób rozli-
czyć aż 72 dotacje przyznane na prace remontowo-
-konserwatorskie (z Kirche in Not, od Konserwatora
Wojewódzkiego, z Urzędu Gminy, z Sejmiku Wojewó-
dzkiego, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego) oraz na działność SL-SALOS Przeczno (z Urzę-
du Gminy, z Sejmiku Wojewódzkiego, z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, z Banku Spółdzielczego w Łubiance
oraz od sponsorów indywidualnych).
Oto co udało się zrobić w minionych 18 latach:
konserwacja barokowej podsufitki (1997-2000)
naprawa instalacji elektrycznej w kościele (1997)
wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej (1999-2001)
remont plebanii (1999-2013)
malowanieścian w kościele (2001)
nowa instalacja elektryczna w kościele (2002-2003)
zagospodarowanie terenu boiska parafialnego (od 2002)
nowe witraże w kościele (2004-2005)
dezynsekcja elementów drewnianych w kościele (2005)
konserwacja XVII-wiecznej podłogi (2005-2007)
konserwacja XVII-wiecznych organów (2007-2013)
utwardzenie podwórza plebanii (2008)
remont budynku gospodarczego (2008-2011)
nowe ławki (2009-2011)
nowy chodnik na cmentarzu (2010)
nowe rynny (2011)
konserwacja murów zewnętrznych (2011-2013)
antywłamaniowa instalacja alarmowa (2011-2015)
instalacja odgromowa w kościele i plebanii (2012)
prace archeologiczne w kościele (2012-2013)
konserwacja wszystkich drzwi w kościele (2012)
badania dendrochronologiczne więźby dachowej(2012)
ocieplenie dachu na plebanii (2012)

nowe toalety (2012)
remont tarasu przy plebanii (2012-14)
remont wnętrza wieży (2013)
rozbudowa placu zabaw z ogrodzeniem (2013)
nowa podłoga w prezbiterium (2014)
ogrzewanie kościoła (2014)
malowanieścian w kościele (2014),
nowe oświetlenie ledowe (2014)
nowaświetlica parafialna (2014)
nowe drzwi w kostnicy (2014)
Planowane prace konserwatorskie w kościele:
- wymiana dachówki na kościele z konserwacją więź-

by dachowej
- konserwacja muru na poddaszu nad nawą wraz ze

sterczynkami
- konserwacja ołtarza głównego i 2 ołtarzy bocznych
- konserwacja fresku w prezbiterium
- konserwacja chóru z prospektem organowym
- konserwacja rzeźb na łuku tęczowym
- konserwacja z rekonstrukcją brakujących elementów

2 konfesjonałów
- konserwacja ławy kolatorskiej oraz 5 ławek z XVII

wieku
- konserwacja 4 feretronów
- konserwacja monstrancji barokowej, pacyfikału i

kielicha z XVII w.
- konserwacja lichtarzy i lampki wiecznej
Planowanme uporządkowanie otoczenia kościoła:
- poszerzenie terenu parkingowego
- podłączenie drugiej lampy przed kościołem
- reperacja muru wokół kościoła z instalacją oświetle-

nia zewnętrznego
- wykonanie nowych chodników na cmentarzu wokół

kościoła z odwodnieniem po usunięciu chodników
betonowych

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na boisku:
- boisko trawiaste do siatkówki
- budowa boiska wielofunkcyjnego na tartanie do siat-

ki, tenisa i kosza
- wyznaczenie trawiastej bieżni 400-metrowej
- nawodnienie boisk piłkarskich
- dodatkowe atrakcje dla dzieci


