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SPRAWOZDANIE
z działalności

AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej w 2008 r.
Wstęp
„Bądźmy uczniami Chrystusa w tej szkole, w której każdy z nas może zrealizować
to, co najważniejsze – pełny rozwój osobowości, aż po świętość”
/ks. Arcybiskup Józef Michalik/

Rok 2008 przebiegał pod hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Przyjęty przez Radę program
pracy rozpoczęliśmy cytatem „Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze robicie, bo
nim jestem … Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem”(J 13,13n).
Ustalając, jak corocznie, Program Pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej
wczytywaliśmy się w list pasterski Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, który min. pisał:„…
poprzez wysiłek poznania i przyjęcia Jego nauki, ale też poprzez wstępowanie w Jego ślady. (…)
Autentyczna wiara nie może nie rodzić dzieł, a tam, gdzie są czyny, gdzie powstają dzieła, rodzą
się różne inicjatywy, pokonuje się braki”.
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przedkłada niniejsze sprawozdanie wypełniając
obowiązek statutowy, wynikający z art. 30 ust. 7 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, który
zobowiązuje Zarząd do składania rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków
Akcji Katolickiej w diecezji Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu oraz
Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Sprawozdanie jest przedstawieniem rocznej pracy Zarządu Diecezjalnego oraz podsumowaniem
aktywności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w 2008 roku. Sprawozdanie powstało na
podstawie dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego oraz rocznych sprawozdań POAK.

1.

Stan organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym

1. Na koniec 2007 r. działało w diecezji 254 parafialnych oddziałów. W dniu 12 maja 2007 r. na
dorocznej pielgrzymce w Strachocinie powołano 15 nowych oddziałów a 1 oddział został
powołany w trakcie uroczystości Chrystusa Króla w Przemyślu. Na koniec grudnia
funkcjonowało 270 POAK.
2. Na 31 grudnia 2007 r. Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej liczyła, po weryfikacji,
ok. 3.300 aktywnych członków. Po przyjęciu nowych 16, zmianach w składach osobowych w
istniejących oddziałach, stan liczebny na koniec grudnia 2008 r wynosi 3.550 członków
( przybyło 350, złożyło rezygnacje 150).
Wzrost liczebny wynika przede wszystkim (jak i w latach poprzednich) przede wszystkim z faktu,
że powstają nowe oddziały parafialne a pozostałe zmiany uzupełniają się: w miejsce
rezygnujących są przyjmowani nowi. Są podejmowane ze strony asystentów i oddziałów
parafialnych starania o nowych członków, nie wszędzie jednak przynoszą oczekiwane rezultaty.
Warto wymienić niektóre z tych inicjatyw: stałe informacje o spotkaniach (i zaproszenia)
w ogłoszeniach parafialnych, indywidualne zapraszanie do członkostwa, rozmowy członków

z parafianami nt. AK; zapraszanie: innych wspólnot do podejmowania wspólnych zadań, na
pielgrzymki do Strachociny i Częstochowy oraz na inne spotkania ponad parafialne.
Troska o nowych członków jest szczególnie istotna tam, gdzie są oddziały mało liczebne
i o wysokiej średniej wiekowej.

2. Praca organizacyjna Rady i Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej
1. Posiedzenia Rady DIAK
1) 20 stycznia, Domaradz – spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące program działania;
msza św. i opłatek z udziałem Księdza Arcybiskupa J. Michalika.
Rada podejmowała uchwały o charakterze proceduralnym ( powołanie prezydium oraz
komisji uchwał i wniosków), zatwierdzała sprawozdanie z działalności i finansowe,
udzieliła zarządowi absolutorium oraz zatwierdziła program działania i preliminarz
budżetowy na 2008 r. Nie podejmowano innych uchwał i stanowisk. Frekwencja była
podobna jak
w latach ubiegłych – nie przekroczyła 80 %.
2. Uczestnictwo delegatów DIAK w pracach KIAK
Diecezję w pracach Krajowego Instytutu reprezentowali: prezes Kazimierz Kryla oraz
delegaci Elżbieta Gurgacz i Piotr Stańko. Brali oni udział we wszystkich spotkaniach:
1) 08 marca, Warszawa - posiedzenie sprawozdawcze KIAK oraz wybory Zarządu
Krajowego,
2) 20-21 czerwca, Częstochowa - Spotkanie Rady KIAK, pielgrzymka ogólnokrajowa,
3) 19-21 września, Gietrzwałd – rekolekcje, Rada KIAK,
4) W nowej kadencji, od marca 2008 r., członkiem Zarządu Krajowego AK jest
Kazimierz Kryla. W minionym roku brał on udział w czterech posiedzeniach Zarządu
KIAK (kwiecień, maj, czerwiec, listopad) oraz w konferencji w Krakowie (czerwiec).
Opuścił jedno spotkanie (sierpniowe) ze względu na kolizję terminów ze spotkaniem
diecezjalnym.
3. Spotkania ogólno diecezjalne
1) 24 maja, Strachocina – Pielgrzymka do Św. Andrzeja Boboli z udziałem Arcybiskupa
Metropolity, Asystenta i Zarządu Krajowego AK. W pielgrzymce uczestniczyło ponad
3 tys. członków i sympatyków AK,
2) 11 października, Przeworsk – Finał Konkursu Literackiego „Jan Paweł II –
Wychowawca młodych”,
3) 22 listopada, Przemyśl – wręczenie prezesom POAK nominacji na nową kadencję,
uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla. Tegoroczne spotkanie cieszyło się
rekordową frekwencją.
4. Posiedzenia Zarządu DIAK
1) 02 marca, Grodzisko Górne – organizacja Dni Skupienia; ustalenie zakresu zadań
w I półroczu,
2) 26 kwietnia, Strachocina - organizacja Pielgrzymki do Św. Andrzeja Boboli; szkolenie
medialne,
3) 28 czerwca, Strachocina – podsumowanie pracy DIAK w I półroczu, uzgodnienia
dotyczące Dnia Papieskiego,

4) 30 sierpnia, Strachocina –organizacja Finału Diecezjalnego Konkursu Literackiego
z okazji Dnia Papieskiego, organizacja jesiennego dnia skupienia, przygotowanie do
obsługi wyborów w parafiach,
5) 15 listopada, Przemyśl– organizacja spotkania w „Romie” oraz uroczystości Chrystusa
Króla; przyjęcie harmonogramu spotkań w styczniu 2008 r.
Frekwencja na posiedzeniach zarządu była wysoka a sporadyczne obecności
niektórych członków były wcześniej zgłaszane. Wszystkie spotkania odbywały się
z udziałem asystenta kościelnego, prezesa oraz odpowiedzialnych za
archiprezbitearaty. Na dwóch posiedzeniach zarządu byli obecni odpowiedzialni za
dekanaty.
Członkowie Zarządu DIAK konsultują się także telefoniczne i emaliowo w sprawach
bieżących, z Asystentem AK oraz pomiędzy sobą. Uzgadniano w ten sposób min.
dokumenty bieżące (np. pełnomocnictwa dla POAK). Również, przy okazji spotkań
ogólno diecezjalnych, Zarząd dokonywał bieżących ustaleń dla zapewnienia
organizacji pracy AK (min. 14 grudnia w Jarosławiu dla omówienia założeń do
programu pracy na 2009 r.).
5. Inne spotkania z udziałem przedstawicieli Zarządu DIAK
1) 04-05 lutego, Strachocina – Jarosław – uczestnictwo Prezesa i przedstawicieli Zarządu
DIAK w spotkaniach z Arcybiskupem i Asystentami POAK,
2) 18 marca Przemyśl – wizyta delegacji DIAK-u u Księdza Arcybiskupa Józefa
Michalika,
3) Grudzień – spotkania Asystenta AK oraz przedstawicieli Zarządu z nowo wybranymi
prezesami,
4) 22 grudnia, Przemyśl – uczestnictwo w Spotkaniu Opłatkowym u księdza Arcybiskupa
Metropolity.
3. Realizacja Programu Pracy w roku 2008
1) Zadania podstawowe w Programie obejmowały trzy aspekty: intelektualny, duchowy
i ewangelizacyjny. Odnosiły się one do formacji indywidualnej, do doskonalenia
wewnętrznego (każdy w sumieniu niech odpowie czy i w jakim zakresie zrealizował te
zadania).
Dla Zarządu DIAK zapisano w programie następujące zadania:
o Zarząd DIAK, Prezesi, Zarząd POAK wezmą udział w rekolekcjach pod hasłem
„Akcja Katolicka – prawdziwi uczniowie Chrystusa” – cykl takich rekolekcji został
przeprowadzony w okresie koniec grudnia – koniec stycznia.
o Każdy członek Parafialnego Oddziału weźmie udział w dniach skupienia, które
będą obejmować następującą tematykę:
- wiosna – „Znaczenie Kazania na Górze w duchowości Akcji Katolickiej”
- jesień - „Modlitwa człowieka świeckiego”
Dni Skupienia zostały zorganizowane zgodnie z programem. Ogółem z formacji
skorzystało od 25 do 40 % członków, w z zależności od archiprezbitaratu
(największa frekwencja w łańcuckim).
o „…podczas wiosennych dni skupienia poznamy charyzmat, zasady powoływania
i działalności oraz Świętych Patronów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
naszej Archidiecezji” – Zarząd DIAK podjął w tym zakresie wystarczającą
aktywność, jednak KSM, pomimo wcześniejszych deklaracji nie był gotowy do
współpracy.

o Zarząd DIAK w jesieni tego roku zorganizuje i zapewni obsługę wyborów
kandydatów na prezesów parafialnych oddziałów – wybory w POAK zostały
zorganizowane i przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Zarządu DIAK we
wszystkich parafiach, z wyjątkiem powołanych w 2008 roku. Wybory odbyły się
głównie w październiku. Udział w spotkaniu przedstawiciela zarządu pozwolił
także na ocenę faktycznej pracy oddziału. W kilkunastu parafiach nie doszło,
z różnych przyczyn, do wyborów w I terminie. W gronie powołanych prezesów 79
to osoby nowe. Oddziały, gdzie stwierdzono problemy w funkcjonowaniu oraz są
nowi prezesi, pozostaną w szczególnej trosce zarządu.
o Zarząd DIAK opracuje harmonogram a zaproszone osoby i parafie wezmą udział
w audycjach na antenie Radio FARA – odbyło się spotkanie formacyjne dla
kandydatów do współpracy z mediami katolickimi; opracowano ramowy program
audycji w Radio Fara. Okazjonalnie przedstawiciele AK występowali w radio,
zamieszczano materiały o pracy AK w „Niedzieli”. Wiele w tej sprawie jest jeszcze
do zrobienia.
2) Zadania organizacyjne DIAK
o Odbyły się spotkania opłatkowe w archiprezbiteratach – styczeń.
o Dzień Papieski – przygotowano regulamin, przeprowadzono eliminacje
ponadparafialne i finał diecezjalny. Ogółem w tegorocznej edycji wzięło udział
prawie 600 gimnazjalistów. Dla zapewnienia atrakcyjności odbioru zmieniona
została organizacja finału diecezjalnego.
o Organizacja cyklicznych imprez kulturalno – rozrywkowych (festynów, przeglądów
piosenek religijnych itp.) – festyny takie odbyły się w Tryńczy, Krośnie
i Albigowej jako wydarzenia na szczeblu archiprezbiteratów. Niektóre POAK-i
kontynuowały lokalne festyny ( min. Brzozów, Leżajsk, Jarosław). Po ustaleniach
z Zarządem, dochody z organizacji tych imprez przeznaczano na cele charytatywne,
zgodnie z miejscowym zapotrzebowaniem.
Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności i były ważnym
wydarzeniem kulturalnym w tych miejscowościach
3) Zarząd DIAK kontynuował prowadzenie diecezjalnej strony internetowej, która jest
jednym z głównych źródeł informacji o pracy AK dla jej członków (i nie tylko). Na
bieżąco przesyłał do KIAK informacje z podejmowanych inicjatyw.
4. Praca POAK (na podstawie przesłanych sprawozdań)
Zgodnie z przyjętym programem, realizacja zadań podstawowych jest wyrazem wspólnotowego
działania zgodnie z charyzmatem AK. Jednym z zadań jest przyjęcie programów działania a na
zakończenie roku złożenie sprawozdań z działalności POAK. Do dnia 31 grudnia 2008r do
Zarządu DIAK spłynęło łącznie 237 sprawozdań z działalności POAK (88 % ogółu).
Tabelaryczne podsumowanie, sporządzone na podstawie nadesłanych sprawozdań, obrazuje pracę
POAK w wybranych obszarach aktywności. Szczegółowa analiza, zwłaszcza porównanie danych
do lat ubiegłych może jednak być opatrzone błędem – zmienione zostały druki sprawozdań
a część prezesów sporządziła sprawozdania wg „starych” wzorów, które w innej kolejności mają
ułożone rubryki. Analiza danych winna być przedmiotem jednego ze spotkań w archiprezbitercie
i dekanacie. Warto min. poznać przyczyny powtarzającej się, niższej aktywności w niektórych
formach pracy po to, aby próbować temu zaradzić.
Poniżej przedstawiamy tylko niektóre spostrzeżenia i wnioski:
1) Wybrane formy aktywności poza parafialnej deklarują POAK-i w następujący sposób:
a) 67 % (76 %w roku ubiegłym) prezesów uczestniczyło w rekolekcjach,
b) przedstawiciele POAK-ów brali udział w: Wiosennym Dniu Skupienia - 86 %
(91 %, w zeszłym roku),

c) Jesienny Dzień Skupienia - 84 % (78% w roku ubiegłym),
d) Pielgrzymka do Strachociny- 86 % (96% w ubiegłym jubileuszowym roku),
e) Pielgrzymka na Jasną Górę – 36 % (przy deklarowanych 36% w roku
ubiegłym),
f) Uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu – 76 % (78% w roku ubiegłym).
2) Uwagi, spostrzeżenia z lektury sprawozdań POAK:
a) Postępuje spadek frekwencji na rekolekcjach prezesów. Istotna różnica,
w porównaniu do zeszłego roku, wystąpiła także w uczestnictwie
w pielgrzymce do św. Andrzeja Boboli. Pewnym tylko usprawiedliwieniem
jest fakt, że w 2007 roku świętowaliśmy jubileusz 350 – lecia jego męczeńskiej
śmierci,
b) Utrzymuje się niewielkie zainteresowanie pielgrzymką na Jasną Górę – tylko
niewiele ponad 1/3 parafii była tam reprezentowana,
c) Podobnie jak w poprzednich latach statystyka sprawozdań wykazuje znaczne
zróżnicowanie terytorialne w pracy POAK. Widać to szczególnie po frekwencji
w dniach skupienia, zaangażowaniu w organizację festynu, w Dzień Papieski.
3) Inne formy działalności (odobnie jak w latach ubiegłych) to min: przygotowywanie
różnorakich nabożeństw w parafiach; włączanie się w prace gospodarcze na terenie
parafii; organizacja pielgrzymek parafialnych, w tym do sanktuariów maryjnych;
organizacja festynów katolickich; włączanie się w formy pomocy dla potrzebujących;
organizacja wypoczynku dla dzieci; prowadzenie bibliotek parafialnych, propagowanie
czytelnictwa prasy katolickiej; dbałość o katolickie przeżywanie niedzieli, współpraca
z samorządami.
W druku sprawozdania za rok ubiegły znalazła się rubryka: Uwagi, propozycje, problemy.
Niewielka część POAK wpisała tam swoje spostrzeżenia, jednak warto je przedstawić, gdyż są
warte przeanalizowania:
1) członkostwo, aktywność członków – wskazuje się na trudności w zachęceniu do
członkostwa w organizacji; istotnym zgłaszanym problemem są częste wyjazdy za pracą
w tym za granicę; podkreśla się ubóstwo materialne będące przeszkodą w szerszym
zaangażowaniu się w prace stowarzyszenia; były także wypowiedzi o braku czasu jako
przeszkodzie w aktywności,
2) organizacja pracy AK – podkreślano potrzebę wyprzedzającego planowania spotkań (ma
to wpływać w sposób istotny na frekwencję spotkań); jest zgłaszana potrzeba
zamkniętych rekolekcji na szczeblu dekanatu; są wnioski o organizację rekolekcji dla
prezesów w poszczególnych archiprezbiteratach; wskazuje się na potrzebę realizacji
konkretnego zadania na poziomie dekanatu, wyzwalającego aktywność członków;
zgłasza się potrzebę częstszych spotkań prezesów (są też wnioski przeciwne - po co tak
często się spotykać).
3) jest propozycja aby materiały formacyjne były pisane prostszym językiem.
Są POAK- i – jest ich większość, które z powodzeniem realizują swe zadania. Jest jednak pewna
grupa, która wymaga jeszcze większej pracy i opieki z zewnętrz.
Ze sprawozdań widać, pomimo występujących trudności, że Akcja Katolicka podejmuje swoje
powołanie, realizując wspólnie z hierarchią misję apostolską w Kościele.

Zakończenie
Niniejsze sprawozdanie przedkładamy Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi
oraz Radzie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Jesteśmy świadomi, że wiele jest jeszcze do zrobienia (zarówno w formacji jak
i organizacji), aby przemyska Akcja Katolicka wypełniała swoją misję zgodnie z oczekiwaniami
hierarchii. Świadomi swoich słabości ufamy, że nasza przynależność do Akcji Katolickiej jest
realizacją powołania. Chcemy przez to powołanie pójść za Chrystusem i w nim się doskonalić.
Dziękujemy Bogu za otrzymane w minionym roku łaski, za dar powołania do Akcji
Katolickiej, za owoce pracy Akcji Katolickiej w naszej diecezji.
Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Metropolicie Przemyskiemu
za stałą, życzliwą opiekę oraz słowa kierowane do nas przy okazji różnych spotkań. Są one dla
nas zawsze cennymi wskazaniami, w które wczytujemy się i staramy wdrażać w czyn.
Dziękujemy: Księdzu Asystentowi Kościelnemu Józefowi Niżnikowi za codzienną troskę
o naszą formację; Księżom Asystentom Parafialnym za ich opiekę nad stowarzyszeniem
w parafiach.
Dziękujemy osobom sprawującym funkcje w Stowarzyszeniu za kolejny rok wspólnej
pracy dla Boga i Kościoła.
Dziękujemy wszystkim członkom, którzy w minionym roku właściwie odczytali swoje
powołanie.
Ufni w Bożą opiekę wkraczamy w Nowy Rok pracy, który przebiegał będzie pod hasłem:
Otoczmy troską życie

Szczęść Boże !!

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Przemyśl – Grabownica, styczeń 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK
Bilans otwarcia – saldo z 20-12-2007r.
Przychody za rok 2008
Rozchody za rok 2008
Bilans zamknięcia – saldo z 16-12-2008

PRZYCHODY
I.
II
III.

Składki członkowskie
Organizacja festynów
Inne przychody ( w tym)

33.191,39
64.363,51
71.481,00
26.073,90

Plan

Wykonanie
54.000,00*
47.170,90
9.000,00*
2.300,00
3.000
14.892,00

Wpisowe 2.065,00
Odsetki z tytułu zgromadzony środków na koncie 534,00
Darowizny 125,00
Sprzedaż znaczków AK, Papieskieg Papieskiego 1.306,00
Zwroty; za pieczątki 862,00
Dofinansowanie z KIAK 10.000,00
(na organizację festynów i Dnia Papieskiego)

RAZEM

ROZCHODY (wykonanie wg zadań)
I.

Składka KIAK

66.000,00

64.363,90

Plan
13.000,00

Wykonanie
20.000,00

5.000,00
17.600,00

4.019,68
21.692,41

10.000,00

9.068,91

20.400,00

16.700,00

33.191,39
99.191,39

26.073,90
97.554,90

( środki z przekazanej dotacji w kwocie 10 tys. zostały przekazane do KIAK w rzeczywistości było to umorzenie zaległych składek)

II.
III.

Organizacja Rady DIAK
Formacja i akcja ponad parafialna
Dopłata do rekolekcji Prezesów -2.000,00
Pielgrzymka do Strachociny – 2.040,00
Zakup mat. formacyjnych KIAK – 10.950,00
(w tym na rok 2009 – 4.000,00)
Druk własnych materiałów formacyjnych– 2,371,00
Organizacja Dnia Papieskiego – 2.419,84
Organizacja Św. Chrystusa Króla – 1.111,57
Szkolenie medialne – 800,00

IV.

Koszty organizacyjne DIAK
Obsługa biura – 2.400,00
Wkładki do legitymacji – 361,20
Zaliczka – 400,00
Za pieczątki – 559,36
Materiały biurowe – 190,04
Logo AK – 251,20
Delegacje KIAK – 2.296,00
Telefon w Biurze DIAK – 893,82
Prowizje bankowe – 354,00
Kwiaty, okolicznościowe prezenty – 663,29
Organizacja spotkań Zarządu (i odpowiedzialnych) – 700,00

V.

Inne działania (Darowizny)
Darowizna na Kaplicę św. A. Boboli – 5.300,00
(Drogę Krzyżową)
Darowizna na zakony kontemplacyjne - 11.400,00
(dochody z ubiegłorocznych festynów)

VI.

Rezerwa finansowa

RAZEM

* nie zrealizowano przychodów ze składek – do planu założono wpłaty od 3 tys. Członków a wg złożonych sprawozdań 208 POAK
rozliczyło składki (77 %)
* nie zrealizowano przychodów z festynów – zgodnie z decyzją Zarządu środki wypracowane z festynów w archiprezbiteratach
przekazywano bezpośrednio do obdarowanych, zgodnie z lokalnymi ustaleniami.
Skarbnik DIAK

Prezes Zarządu Diecezjalnego

PRELMINARZ BUDŻETOWY NA 2009 ROK
Bilans otwarcia – saldo z 16-12-2008r.
Przychody za rok 2009
Rozchody za rok 2009

26.073,90
70.000,00
96.073,90

PRZYCHODY
I.

Składki członkowskie

54.000,00

3 tys. członków aktywnie płacących x 12 mcy x 1,50

II
III.

Organizacja festynów
Inne przychody

10.000,00
6.000,00

Wpisowe - 2.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym - 500,00
Darowizny - 500,00
Sprzedaż znaczków i mat. formacyjnych – 3.000,00
( w tym sprzedaż 2 zeszytów nr 10 i 11)

RAZEM

70.000,00

ROZCHODY
I.
II.
III.

Składka KIAK
Organizacja Rady DIAK
Formacja i akcja ponad parafialna

PLAN
12.000,00
6.000,00
35.000,00

Dopłata do rekolekcji prezesów – 4.000,00
Organizacja pielgrzymki do Strachociny – 2.000,00
Organizacja Dnia Papieskiego – 3.000,00
Organizacja św. Chrystusa Króla – 1.500,00
Zakup materiałów formacyjnych w KIAK – 8.000,00
Druk własnych materiałów – 8.000,00
Pomoc diecezji na wschodzie – 2.000,00
Organizacja kolonii dziecięcych – 6.500,00

IV.

Koszty organizacyjne DIAK

11.400,00

Utrzymanie biura – 4000,00
Zakup mebli do Biura DIAK – 2.000,00
Prowizje bankowe – 400,00
Spotkania okolicznościowe – 3.000,00
Delegacje do KIAK – 2.000,00

V.

Inne działania
Darowizny z organizowanych festynów

10.000,00

(z przeznaczeniem na domy samotnych matek)

VI.

Rezerwa finansowa

21.673,90

/do dyspozycji Zarządu na wydatki konieczne, nie ujęte w
preliminarzu/

RAZEM

96.073,90

Wysokość wpłaty od członka Akcji Katolickiej na rzecz DIAK pozostaje bez zmian i wynosi 1,5 zł miesięcznie. Z tej
kwoty DIAK zakupi dla POAK: materiały formacyjne w KIAK na kolejny rok, Biuletyny Krajowe oraz 2 numery
Zeszytów DIAK.

Skarbnik DIAK

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK za 2008 r.
Realizacja zadań
Archiprezbiterat

Ilość
złożonych
sprawozdań

Realizacja zadań wg punktu IV sprawozdania POAK
(Ilość na tak wg złożonych sprawozdań)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Łańcut

71

58 64 65 67 64 66 41 64 63 52 62 71 67

Krosno

43

30 41 40 38 33 39 27 29 33 27 34 39 32

Przemyśl

34

22 31 31 31 25 32

7

8

30 11 31 35 28

Sanok

38

32 34 35 34 33 37 12

9

36 16 35 35 34

Bieszczady

5

3

1

5

Jarosław

46

26 42 43 42 42 39 16 38 45 21 42 46 41

Razem

237

171 217 219 217 203 218 104 149 212 131 209 232 208

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rekolekcje dla Prezesów POAK
Spotkanie opłatkowe
Realizacja programu formacyjnego
Wiosenne Dni Skupienia
Jesienne Dni Skupienia
Pielgrzymka do Strachociny
Pielgrzymka na Jasną Górę
Uczestnictwo POAK w organizacji festynu katolickiego
Uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu
Organizacja Dnia Papieskiego /uczestnictwo w Konkursie/
Plan Pracy /uchwalony i przekazany do DIAK/
Sprawozdanie /uchwalone i przekazane do DIAK/
Składki /rozliczone/

5

5

5

6

5

1

4

5

6

6

