Wyniki XX Kwesty na ratowanie zabytkowych cmentarzy w Kaliszu.
XX jubileuszowa Kwesta na ratowanie zabytkowych cmentarzy w Kaliszu przeprowadzona
została w zmienionej formie. Ze względu na zagrożenie wirusem Covid -19 organizatorzy
zrezygnowali z tradycyjnego, bezpośredniego, zbierania datków do puszek na Cmentarzu
Komunalnym.
Jedyna „czerwona puszka” została wystawiona w biurze Oddziału PTTK w Kaliszu
przy ul. Targowej 2. Złożono do niej 202,60 zł. Natomiast na konto bankowe organizatora głównego
( z informacją: darowizna- kwesta 2020) wpłynęła kwota 6475,00 zł.
Większość to wpłaty od 15 osób indywidualnych i jednego stowarzyszenia. Wysokość wpłat
osycylowała od kwoty: 10 zł do 3000,00 zł.
Tę najwyższą kwotę wpłaciło: STOWARZYSZENIE IM. HALINY SUTARZEWICZ w Kaliszu.
To godne uznania- wszak zbieraliśmy właśnie na renowację nagrobka Haliny Sutarzewicz.
Wyrazy Szacunku!
Zestawienie wpłat:
Indywidualne( 15 osób) - do banku
3475,00
Stowarzyszenie im. H. Sutarzewicz – do banku
3000,00
Wrzucono do tradycyjnej czerwonej puszki wystawionej
202,60
w biurze Oddziału PTTK przy ul. Targowej 2
Razem
6677,60

Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego- Mateusz Przyjazny,
dziękuje wszystkim Darczyńcom za ofarność.
Słowa podziękowania należą się również działaczom i pracownikom PTTK, władzom i
pracownikom UM w Kaliszu oraz dziennikarzom mediów kaliskich propagujących i
relacjonujących kwestę i remonty nagrobków.
Nadto:
Umowa z wykonawcą za renowację nagrobka Haliny Sutarzewicz wynosiła: 8.795,- (osiem tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
PTTK zapłaciło wykonawcy:
a) 3000,00 zł ( czerwiec 2020 )cz. I jako przedpłata
b) 3176,00 zł( październik 2020) cz. II
c) 2619,00 zł ( listopad 2020) cz. III końcowa.
Części I i II zostały zapłacone z funduszy pozyskanych z kwesty w roku 2019.
Część III końcowa została zapłacona z kwesty tegorocznej (2020) .

Powyższe oznacza, iż zapłata za renowację nagrobka Haliny Sutarzewicz została
uregulowana przez PTTK w całości.
Resume!
Wpływy z kwesty w 2020 r: 6677,60 – 2619,00 zł= 4058,60 zł
Kwota ta jest zdeponowania na koncie PTTK i zostanie wykorzystana
do renowacji kolejnych nagrobków.

W załączeniu:
a) inwentaryzacja obiektu
b) dokumentacja powykonawcza

