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Protokół nr 1/22 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej 

przy Parafii Św. Michała Archanioła w Czernicy 

 

 W dniu 26 października 2022r. o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Czernicy odbyło się  

I posiedzenie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) i Ekonomicznej (PRE) – lista obecności  

w załączeniu. Od dnia wyborów, było to pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady parafialnej. 

Harmonogram posiedzenia 

1. Powitanie członków rady - proboszcz. 

2. Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania rady parafialnej – proboszcz. 

3. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko wiceprzewodniczącego oraz sekretarza rady. (Przed 

przeprowadzeniem wyborów ustalono, że wymienione stanowiska piastować będą zarówno  

w PRD jak i w PRE te same, wybrane osoby).  

4. Omówienie aktualnej sytuacji gospodarczej parafii – proboszcz. 

5. Omówienie prowadzonych przez parafię, bieżących inwestycji – proboszcz. 

6. Omówienie spraw związanych z przygotowaniami do organizacji charytatywnej imprezy 

kulturalno-rozrywkowej pn. „Zabawa Andrzejkowa” 

7. Uzupełnienie danych kontaktowych, niezbędnych do komunikowania się z członkami rady. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad.1 – Ad.2 

 Posiedzenie rozpoczął przewodniczący rady proboszcz, ks. Tomasz Tytera, który powitał 

przybyłych członków rady i podziękował za podjęcie się pracy na rzecz lokalnej, parafialnej wspólnoty. 

Na podstawie obowiązujących statutów nakreślił ogólne ramy działania PRD i PRE.  

 Ad.3 

 W wyniku przeprowadzonych wyborów jawnych na stanowisko wiceprzewodniczącego 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy jednogłośnie 

wybrano P. Janusza Malczewskiego, mieszkańca Czernicy. Wymieniony wyraził zgodę na pełnienie 

funkcji. 
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 W wyniku przeprowadzonych wyborów jawnych na stanowisko sekretarza Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej przy Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy jednogłośnie wybrano P. 

Elżbietę Matubowską, mieszkankę Czernicy. Wymieniona wyraziła zgodę na pełnienie funkcji. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów jawnych na stanowisko wiceprzewodniczącego 

Parafialnej Rady Ekonomicznej przy Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy jednogłośnie 

wybrano P. Janusza Malczewskiego, mieszkańca Czernicy. Wymieniony wyraził zgodę na pełnienie 

funkcji. 

 W wyniku przeprowadzonych wyborów jawnych na stanowisko sekretarza Parafialnej Rady 

Ekonomicznej przy Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy jednogłośnie wybrano P. Elżbietę 

Matubowską, mieszkankę Czernicy. Wymieniona wyraziła zgodę na pełnienie funkcji. 

 Ad.4 – Ad.5 

 W dalszej kolejności proboszcz omówił koszty związane z funkcjonowaniem parafii oraz 

omówił aktualny stan budżetu parafii. Na chwilę obecną parafia dysponuje kwotą 25.000zł. Kwota ta 

stanowi część wkładu własnego w inwestycję związaną z odwodnieniem terenu przy kościele 

parafialnym. Pilną potrzebą jest też naprawa muru wokół kościoła parafialnego w Czernicy oraz 

wyrównanie terenu po przeprowadzonych pracach melioracyjnych. 

 Ad.6 

 P. Janusz Malczewski omówił kwestie związane z organizacją imprezy charytatywnej pn. 

„Zabawa Andrzejkowa” w Czernicy. Środki wypracowane przy organizacji imprezy w całości 

przeznaczone będą na przeprowadzenie prac melioracyjnych przy kościele parafialnym w Czernicy. 

Ochotnicy, którzy zgłosili się do pomocy przy organizowaniu imprezy, zostali podzieleni na podgrupy 

tematyczne zajmujące się przygotowaniem poszczególnych modułów imprezy – harmonogram prac  

w załączeniu.  

 Ad.7 

 Zaktualizowano dane kontaktowe członków rady. Ustalono, że wszelkie powiadomienia 

przekazywane będą za pomocą platformy WhatsApp. Wymienieni jednogłośnie wyrazili zgodę na 

komunikowanie się w zamkniętej grupie pod nazwą „Rada Parafialna”. 

 

 Na tym posiedzenie zostało zakończone. 

 

 


