STATUT PARAFIALNEJ RADY ds. EKONOMICZNYCH
W DIECEZJI LEGNICKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Parafialna Rada ds. Ekonomicznych (PRE), zgodnie z kan. 537 KPK,
stanowi w parafii obligatoryjny organ kolegialny o charakterze
doradczym, którego głównym celem jest pomoc proboszczowi w
administrowaniu dobrami parafialnymi.
§ 2. Proboszcz jest wyłącznym reprezentantem parafii – osoby prawnej –
w podejmowaniu wszystkich czynności prawnych (kan. 532 KPK) i z tej
racji jest przewodniczącym PRE. PRE posiada jedynie głos doradczy i nie
może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą decyzje wiążące.
Proboszcz jednak ma obowiązek wysłuchać jej opinii w ważniejszych
sprawach gospodarczych.
II. ZADANIA I KOMPETENCJE PRE

§ 3. Proboszcz zobowiązany jest wysłuchać opinii PRE w następujących
sprawach:
A. Zwalnianie i zatrudnianie stałych i czasowych świeckich
pracowników parafii, w tym również wolontariuszy, oraz
określanie warunków ich pracy;
B. Nabywanie na rzecz parafii i zbywanie nieruchomości, z
wyłączeniem nieruchomości przekazywanych na rzecz innej
kościelnej osoby prawnej;
C. Ustanowienie dzierżawy;
D. Wynajmowanie lokalu parafialnego;
E. Wynajmowanie parafialnej powierzchni użytkowej.

F. Decyzja o rozebraniu budynku parafialnego;
G. Podejmowanie inwestycji, takich jak: budowa nowego obiektu
lub przebudowa, poważny remont czy odnowa istniejących
budynków;
H. Zmiana przeznaczenia obiektów parafialnych;
I. Realizacja przepisów prawa budowlanego i innych przepisów
dotyczących funkcjonowania obiektów parafialnych;
J. Podejmowanie działalności gospodarczej przez parafię;
K. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych (powyżej 3 lat).
§ 4. Przed podjęciem decyzji w sprawach wyliczonych w punktach B-K
paragrafu 3 proboszcz winien uzyskać pisemną zgodę Biskupa
Legnickiego, a umowę z pracownikami parafii (punkt 3A) winien
skonsultować
z Wydziałem Gospodarczym Legnickiej Kurii Biskupiej (Biurem
Gospodarczym Diecezji Legnickiej).
§ 5. W przypadku wydania negatywnej opinii przez PRE odnośnie do
którejkolwiek z wymienionych spraw proboszcz przedstawia sprawę
Biskupowi Legnickiemu do rozstrzygnięcia.
§ 6. Członkowie PRE są zobowiązani do udzielenia czynnej pomocy
proboszczowi w razie przeprowadzania dodatkowej zbiórki na
sfinansowanie kosztowniejszych przedsięwzięć i ewentualnie w
pozyskiwaniu
środków
z innych źródeł.
§ 7. PRE nie ma prawa wypowiadać się w sprawach finansowych, w
których zostało wydane zarządzenie kompetentnej władzy kościelnej,
uregulowanych w prawie powszechnym lub partykularnym.
III. SKŁAD PRE I SPOSÓB JEGO WYŁANIANIA

§ 8. Członkiem PRE może być wierny pełnoletni, bierzmowany, mający
stałe zamieszkanie na terenie parafii, wolny od kar kościelnych, cieszący
się dobrą opinią wśród wiernych, posiadający odpowiednie wykształcenie:
ekonomiczne, prawne, techniczne lub przynajmniej biegłość lub autentyczne doświadczenie w sprawach gospodarczych, prawnych, budowlanych.
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§ 9. Członkami PRE nie mogą być pracownicy parafii lub proboszcza, jak
również krewni i powinowaci proboszcza (por. kan. 492 § 3).
§ 10. W skład PRE wchodzą wierni wyłonieni w wyborach oraz
mianowani przez proboszcza. Liczba członków pochodzących z wyboru
powinna stanowić przynajmniej połowę ogólnej liczby.
§ 11. Ta sama osoba może kandydować równocześnie do PRE i do
Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD).
§ 12. Proboszcz mianuje swobodnie kilku członków PRE, z zachowaniem
przepisu paragrafem 10 niniejszego statutu.
§ 13. PRE liczy od 3 do 7 członków, w zależności od wielkości parafii.
Liczba ta winna być zwiększona w przypadku budowy kościoła lub innych
poważnych inwestycji w parafii.
§ 14. Wskazane jest organizowanie wyborów do PRE łącznie z wyborami
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Należy sporządzić odrębne listy
kandydatów. Zgodnie z paragrafem 11 niniejszego statutu na obydwu
listach mogą powtarzać się nazwiska.
§ 15. Na miesiąc przed wyborami proboszcz informuje o możliwości
zgłaszania kandydatów na członków PRE. Propozycje kandydatów winny
być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest
także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji
proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może
zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian.
§ 16. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej
oceny, po rozmowie z kandydatem – może pominąć jakąś zgłoszoną
osobę, jeśli:
A. Osoba nie spełnia kryteriów określonych w paragrafie 8
niniejszego statutu.
B. Została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może –
celem usprawnienia głosowania – wziąć pod uwagę tylko
nazwiska kandydatów zgłaszanych wielokrotnie, tak aby ogólna
liczba kandydatów była około dwukrotnie większa niż liczba
miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.
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§ 17. Lista kandydatów winna być zamknięta w niedzielę na tydzień przed
wyborami i wtedy też podana z ambony i wywieszona na tablicy ogłoszeń.
§ 18. Wybory przeprowadza się w niedzielę. Należy przygotować
stosowną liczbę kart do głosowania opatrzonych pieczęcią parafialną.
Karty dotyczące PRE i karty dotyczące PRD powinny różnić się kolorem.
§ 19. Każdy uprawniony do głosowania, czyli pełnoletni wierny
posiadający stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii, może
zagłosować na jednego kandydata do PRE. Nieważny jest głos w
przypadku podania większej liczby kandydatów. Nie bierze się pod uwagę
głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.
§ 20. Karty z zapisanymi nazwiskami i imionami kandydatów wierni
oddają proboszczowi zgodnie z ustalonym przez niego trybem.
§ 21. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona
z osób o nieposzlakowanej opinii i poza wszelkim podejrzeniem, w liczbie
od 3 do 5 członków, wyznaczonych przez proboszcza.
§ 22. Wyłoniony Skład PRE winien zostać przedstawiony do
zatwierdzenia Biskupowi Legnickiemu w ciągu dwóch tygodni.
Ostateczne ukonstytuowanie się PRE następuje w momencie wydania
przez Biskupa Legnickiego dekretu zatwierdzającego jej skład i dopiero
wówczas proboszcz podaje ten fakt do publicznej wiadomości wiernym.
§ 23. Członkostwo w PRE jest funkcją społeczną i z racji jej pełnienia nie
należy się żadne wynagrodzenie.
§ 24. Przed objęciem funkcji członkowie PRE składają podczas niedzielnej
Mszy św. następujące przyrzeczenie:
Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu,
że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady do spraw
Ekonomicznych będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z
przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której
dotykam swoją ręką.
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IV. KADENCJA I ZMIANA SKŁADU PRE W CZASIE KADENCJI

§ 25. Kadencja PRE trwa 5 lat. Po upływie kadencji wskazana jest
przynajmniej częściowa zmiana jej składu, z zastrzeżeniem paragrafu 26
niniejszego statutu.
§ 26. Po upływie kadencji członkowie PRE mogą jeszcze ponownie być
wybrani lub mianowani, z zastrzeżeniem że funkcji członków PRE nie
mogą pełnić dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
§ 27. Uprawnienia PRE wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany
proboszcza, z zachowaniem paragrafu 47 niniejszego statutu.
§ 28. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii,
proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i wyłonić skład nowej
PRE lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej.
§ 29. Lista członków PRE powinna znajdować się również w archiwum
urzędu dziekańskiego. Należy informować dziekana o wszelkich zmianach
personalnych dokonywanych w radzie.
§ 30. Na rozwiązanie całej PRE przed upływem kadencji proboszcz musi
uzyskać pisemną zgodę Biskupa Legnickiego.
§ 31. Postępowanie członka PRE budzące publiczne zgorszenie, rażący
brak zaangażowania w sprawy wspólnoty parafialnej, niezachowanie
dyskrecji co do przedmiotu zebrania PRE, jak również trzykrotna
nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona nieobecność na zebraniach
PRE dają podstawę, do pozbawienia członkostwa w PRE, po uprzednim
skonsultowaniu sprawy z Biskupem Legnickim.
§ 32. Proboszcz w uzasadnionym przypadku może wnioskować o
odwołanie członka PRE, przedstawiając sprawę na piśmie Biskupowi
Legnickiemu, i na jego miejsce powołać inną osobę po uzyskaniu
pisemnej zgody Biskupa Legnickiego.
§ 33. Poszczególni członkowie
członkostwa w PRE.

mają

możliwość

zrezygnowania

z

§ 34. W przypadkach wymienionych w paragrafach 31-33, jak też w razie
śmierci lub wyprowadzenia się członka Rady z parafii, należy postąpić
w jeden z niżej określonych sposobów:
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A. Jeśli dotyczy to członka PRE pochodzącego z wyboru, na jego
miejsce pozostali członkowie wybierają zwykłą większością
głosów (więcej niż 50%) nowego członka z listy kandydatów do
PRE, spośród tych, którzy w wyborach uzyskali kolejno
największą liczbę głosów, ale nie weszli w skład PRE
B. Jeśli chodzi o członka PRE z nominacji, proboszcz mianuje na
jego miejsce nowego członka.
O zmianach w PRE należy w ciągu miesiąca powiadomić Biskupa
Legnickiego, który może nie zaakceptować przedstawionego członka PRE.
V. FUNKCJONOWANIE PRE

§ 35. Zwyczajne zebrania PRE winny odbywać się dwa razy w roku.
Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach
parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania.
Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w
zależności od aktualnych potrzeb parafii. Zebranie nadzwyczajne może
być zwołane z inicjatywy proboszcza bądź na pisemny wniosek
przynajmniej jednej trzeciej członków PRE.
§ 36. Podczas pierwszego zebrania PRE wybiera się sekretarza Rady,
którego zadaniem jest protokołowanie wszystkich zebrań. Protokoły
powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępniane przy
okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.
§ 37. Proboszcz ustala porządek zebrania PRE oraz mu przewodniczy.
§ 38. Porządek zebrania winien być przynajmniej 10 dni wcześniej podany
przez proboszcza do wiadomości członków PRE. Należy w nim
przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia
na następnym zebraniu.
§ 39. Każdy członek PRE ma do oddania jeden głos. Uchwały PRE
zapadają zwykłą większością głosów (ponad 50%) przy uczestnictwie
przynajmniej połowy wszystkich członków.
§ 40. W sprawach personalnych i innych określonych przez proboszcza
głosowanie powinno być tajne.
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§ 41. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – jako wyłącznego
reprezentanta parafii w podejmowaniu czynności prawnych – nie mają
mocy.
§ 42. Podjęte uchwały mają charakter doradczy lub opiniujący (zob. § 2
niniejszego statutu). W razie sprzeciwu proboszcza wobec uchwały
podjętej zgodnie z paragrafem 39 niniejszego statutu sprawę należy
przedstawić do rozstrzygnięcia Biskupowi Legnickiemu.
§ 43. Zebrania PRE mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych
uchwałach proboszcz powinien poinformować parafian. Tam jednak, gdzie
uchwały Rady mają charakter wotum i proboszcz zobowiązany jest
zwrócić się do Biskupa Legnickiego o zgodę, należy informację przekazać
dopiero po jej uzyskaniu.
§ 44. Członkowie PRE zobowiązani są do dyskrecji co do przedmiotu
obrad, z zachowaniem paragrafu 31 niniejszego statutu.
§ 45. Członkowie PRE spotykają się z biskupem przeprowadzającym
wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z
działalnością parafii.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45. Proboszcz przed opuszczeniem parafii winien przygotować wraz
z PRE sprawozdanie o stanie ekonomicznym parafii dla swego następcy.
Odpis tego sprawozdania dołącza się do protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 46. Przy zmianie na stanowisku proboszcza, PRE czuwa nad całością
inwentarza parafialnego, a dwóch członków PRE bierze udział w
przekazywaniu parafii i podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 47. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie, a także jego zniesienie mogą
być dokonane jedynie przez nowy dekret Biskupa Legnickiego.

Legnica, 2 grudnia 2018 roku, w Pierwszą Niedzielę Adwentu
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