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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018
2 stycznia 2018 roku Ksiądz Dyrektor Kamil Chojnacki powołał do istnienia Klub Rodzinny „Stolica Mądrości” – zwany
dalej Klubem - i mianował mnie jego kierownikiem. Grupa osób, pragnących mądrego wychowania własnych i cudzych
dzieci w naszej Stolicy, współpracująca ze mną już wcześniej, dysponowała wówczas kwotą 7070 zł. Niniejsze
sprawozdanie finansowe, z samej natury rzeczy, pomija zagadnienia ideologiczne oraz imprezy, które odbyły się bez
naruszania budżetu Klubu.
W ciągu minionego roku otrzymaliśmy ofiary na łączną sumę 33 310 zł. W tym 870 zł złożono przy okazji
przyjmowania moich publikacji, a 255 zł wpłynęło podczas przeróżnych akcji. Pozostałą część, czyli 96% naszych
wpływów, stanowiła jałmużna Ludu Bożego.
W mijającym roku na naszą działalność wydaliśmy 30 170 zł. Najwięcej, bo 9 955 zł wydaliśmy na wyjazdy, mające
na celu integralny rozwój naszych Klubowiczów. W styczniu odbył się kilkunastoosobowy obóz futbolowopobożnościowy w Ochotnicy Dolnej, w sierpniu – prawie czterdziestoosobowy, o podobnym charakterze, w Ochotnicy
Górnej. W ostatnich dniach roku miał miejsce sześcioosobowy wypad na Litwę. Oprócz poznawania wybranych miejsc
związanych z historią Ojczyzny naszej, Klubowicze mieli okazję uczestniczyć w zawiezieniu darów żywnościowych dla
naszych ubogich Rodaków.
5 852 zł włożyliśmy w rozwój drużyn piłki nożnej i inną aktywność sportową, taką jak wyprawy na lodowisko czy do
parku trampolin. 2 140 zł przeznaczono na bezpośrednią pomoc Klubowiczom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, z czego 900 zł na wyprawki szkolne. 1 433 zł wydaliśmy na zakup żywności, przy różnych okazjach
wydawanej w Klubie. 1 280 zł przeznaczono na imprezy kulturalne, takie, jak organizacja ponad 30 strojów na Orszak
Trzech Króli, palmy wielkanocne czy wspólne wyjście do Filharmonii Narodowej. 870 zł włożyliśmy w pomoc
niematerialną udzielaną Klubowiczom, w tym w porady psychologiczne.
Oddzielną grupę wydatków stanowi 7 260 zł, które poszło na wyposażenie Klubu, w tym remont części pomieszczeń,
oraz 1 380 zł przeznaczone na przejazdy Klubowiczów do różnych miejsc związanych z realizacją naszych działań.
Mogłoby się wydawać, że przeznaczenie 29% ofiar na koszty własne nie jest zgodne z wolą ofiarodawców. Nie do
pominięcia jednak jest fakt, że schludny pokój jest o wiele bardziej efektywny niż mówienie o porządku, a dojazd na
mecz jednym środkiem transportu bardzo ułatwia jego rozegranie.
W rok 2019 wchodzimy z kwotą 10 210 zł.
ks. Konrad Hasior, kierownik Klubu
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