SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI „ KALWARIA PAKOSKA” ZA 2020 ROK
Kalwaria Pakoska w 2028 roku będzie obchodziła czterysetną rocznicę
powstania. Utrzymanie unikatowego zespołu 24 kaplic i Kościoła
Ukrzyżowania na przełomie tych lat wymagało i nadal wymaga dużych
nakładów finansowych i starań. Ratowanie cennego zabytku sztuki
sakralnej było podejmowane zarówno przez władze świeckie jak i
duchowne. Cały kompleks kalwaryjski jest nadal sukcesywnie poddawany
renowacji, naprawom, usuwaniem zniszczeń.
Jest on możliwy dzięki finansowemu wsparciu gminy Pakość, działaniom
fundacji, klasztoru oraz corocznie organizowanej kweście na cmentarzu
parafialnym w okresie święta Wszystkich Świętych, środkom pozyskanym
z odpisu 1 procenta z rozliczeń podatkowych, środkom prywatnych
darczyńców i fundatorów.
Z ubiegłego roku pozostała kwota :

20 602,05 zł.

W 2020 roku przychody wyniosły :
46 075,73 zł.
1. Z odpisu 1 %
2. Darowizny od osób fizycznych
3. Grant od LGD „ Czarnoziem na soli”

25 091,73 zł.
15 230,00 zł
5 754,00 zł

W związku z pandemią nie odbyła się coroczna kwesta na cmentarzu
Wydatki wyniosły :

12 384,94 zł.

1. Wydanie albumu „ Cztery wieki Kujawskiej Jerozolimy”
8 484,00 zł.
2. Materiały promocyjne – widokówki, kalendarze,plansze:
2 743,03 zł.
3. Strona internetowa
526,44 zł.
4. Prowizje bankowe
111,47 zł.
5. Prowadzenie księgowości
198,00 zł.
6. Zgoda na malowanie kaplicy
82,00 zł.
7. Składki członkowskie – LOT-u i LGD
240,00 zł.

Na koniec roku 2020 została kwota: 54 292,84 zł.
W związku z pandemią nie przeprowadziliśmy w ubiegłym roku kwesty
na cmentarzu pakoskim oraz Nocy Muzeów. Nie rozpoczęliśmy również
renowacji kaplicy Wniebowzięcia NMP. Zebrane pieniądze przeznaczamy
na zaplanowane remonty , usunięcie zniszczeń oraz zapłatę za
pomalowanie obrazu do kaplicy Drugi Upadek.
W minionym roku społecznie przy wsparciu finansowym fundatorów i
parafian została pomalowana kaplica Matki Bożej Pakoskiej w Kościele
pw. św. Bonawentury.
Przy pomocy LGD – Czarnoziem Na Soli wydaliśmy album „Cztery Wieki
Kalwarii Pakoskiej”. Materiały do albumu, szatę graficzną do albumu i
kalendarzy przygotowali fundatorzy Fundacji. Włączyliśmy się również
do obchodów kalwaryjskich i kościelnych.

