
PROTOKÓŁ 

 Parafialnej Rady Ekonomiczno-Duszpasterskiej 

z dnia 7  lutego  2013 r. przy parafii  

Matki Bożej Szkaplerznej 

Sprowadzanie finansowe za rok 2012   

  Stan konta na początek roku                                21 460 zł 

  Wpływy (  zbiórka od parafian)                            37 500 zł 

   w tym:     wpłaty na konto                                        560 zł 

                     wpłata anonimowa   na renowację   

                      ołtarza        M.B. Rokitniańskiej          1 500 zł 

                      sprzątanie                                                6 354 zł 

   Wydatki:                                                                    53 594  zł        

                 Zakup oleju opałowego                                      6 204    ( sprzątanie  6 354 ) 

                 Organy                                                                 43 500    po dodatkowych negocjacjach 

                 wymiana instalacji elektrycznej  

                                                       w zakrystii                      1 524 

                 Wywóz nieczystości                                               415           

                 i inne prace konserwatorskie związane z bieżącym utrzymaniem świątyni i innych   

                 parafialnych obiektów.                                                        

Saldo bieżące wynosi  - 5 366 zł. 

Środki   na koncie parafialnym   -  4 077 zł. 

W minionym roku zrealizowaliśmy: 

• Zakup i montaż organów wirtualnych z wykorzystaniem elementów starych organów bez 

ingerencji w ich  funkcjonalność 

• Wymianę instalacji elektrycznej w zakrystii i szafy rozdzielczej. 

W bieżącym  roku zamierzamy : 

• Wykonać tablicę upamiętniającą wszystkich  nieżyjących  proboszczów naszej parafii , jest to 

inicjatywa księdza proboszcza, oraz wyeksponować w  przedsionku kościoła figurę Matki 

Bożej przywiezioną   z Medżugorie wraz ze stojakiem do świec i klęcznikiem .  Jest  to zgodne 

z oczekiwaniem wielu parafian,  praktykowane w wielu kościołach.                                                                                                                            



• Przeprowadzić renowację ołtarza  Matki Bożej Rokitniańskiej,  zachęcamy innych  do 

wsparcia inicjatywy zapoczątkowanej przez w/w ofiarodawczynię 

• Wyremontować schody prowadzące na wieżę i uporządkować poddasze  i  systematycznie 

uszczelniać dach 

• Kontynuować a prace przy murze cmentarnym i odnowie starych zabytkowych      

grobowców 

•  Uzupełnić  poduszki na chórze 

W perspektywie dwóch najbliższych lat nastąpi podłączenie kotłowni naszego kościoła do sieci 

gazowej oraz podłączenie domu parafialnego i toalety do kanalizacji miejskiej. 

     W celu uchronienia nagrobków na cmentarzu parafialnym przed zagrożeniem płynącym od 

starych drzew, prowadzona będzie wycinka drzew.   Jednocześnie ks. Proboszcz przypomina o 

wpłacaniu opłat tytułem pokładnego za 20 lat w celu wpisania grobów do wymaganego prawem 

rejestru. Na cmentarzu parafialnym istnieje możliwość pochówków. W tych sprawach jak i  tych 

związanych z ewentualną ekshumacją szczątków proszę zwracać się do ks. Proboszcza. 

   Kończąc pragnę podziękować ks. Proboszczowi za inicjatywę i realne wspieranie Rady 

Parafialnej, zwłaszcza w sprawie organów, wszystkim członkom Rady, skarbnikom i darczyńcom 

za  owocną współpracę, co pozwoliło zrealizować zamierzone cele i wywiązać się z ciążących na 

nas zobowiązań. 

Do tych podziękowań włączam  wszystkich anonimowych parafian, którzy działają skromnie w tle, 

o których wie tylko ks. Proboszcz ,  z których  pracy korzystamy wszyscy.  

                                                                                                                                             Bóg zapłać. 

 

 


