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Protokół nr XIX/2020 

z sesji nadzwyczajnej w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 lipca 2020r. 

w godzinach od 10
00

-10
10 

 

 

Obrady XIX sesji w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce otworzył i prowadził 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce Pan Krzysztof Janikowski.  

Protokołowała – Agnieszka Stolarska. 

 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kroczyce. 

5. Zamknięcie obrad XIX sesji nadzwyczajnej w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący otworzył obrady XIX sesji nadzwyczajnej w trybie zdalnym Rady Gminy 

Kroczyce słowami: „Otwieram XIX sesję w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce”, a następnie 

powitał Panie i Panów radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz i Panią Skarbnik Gminy Kroczyce, 

pracowników urzędu oraz wszystkich uczestniczących w sesji oglądając niniejszą transmisję. 

Przed przejściem do punktu 2 porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

wyczytywał kolejno nazwiska radnych w celu głosowego potwierdzenia swojej obecności.                      

Po dokonaniu powyżej wymienionej czynności potwierdzono, że w zdalnej sesji bierze udział                    

12 radnych, co daje podstawę do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Ad. 2 

Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu nr XVIII/2020 z dnia                           

15.06.2020r. Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby wnieść uwagi do niniejszego protokołu? Uwag 

nie zgłoszono. W związku z powyższym przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia 

przedmiotowego protokołu. Protokół nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 

2020r. został przyjęty jednogłośnie tj. 12 głosami, „za”, co potwierdza wykaz imienny z głosowania 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce przedstawił 

porządek obrad XIX sesji nadzwyczajnej w trybie zdalnym Rady Gminy Kroczyce zwołanej na dzień 

2 lipca 2020r. 
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Ad. 4  

Pan Krzysztof Janikowski odczytał następny punkt porządku obrad, którym było podjęcie 

uchwały w sprawie Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kroczyce. 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce poprosił Pana Wójta o przedstawienie projektu 

niniejszej uchwały.  

Szanowni Państwo projekt uchwały dotyczy Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Kroczyce dla odchodzącego z parafii Kroczyce ks. Jana Kopcia. Ksiądz Jan Kopeć był proboszczem 

Parafii pod wezwaniem Św. Jacka i Św. Marii Magdaleny w Kroczycach w latach 2006-2020. W tym 

okresie pozwolił się poznać, jako dobry gospodarz, człowiek i kapłan. Służył parafianom                             

i  mieszkańcom gminy Kroczyce. Troszczył się o zabytkowy kościół i jego otoczenie. Jego staraniem 

zostały wykonane m.in. następujące prace: 

 przeprowadził remont generalny dwóch wieży kościelnych poprzez wymianę konstrukcji 

dachowych i pokrycie ich blachą miedzianą, 

 zainstalował ogrzewanie kościoła, 

 wykonał renowację dachu kościoła i dachu zakrystii, 

 do Kroczyc sprowadził relikwie św. Jana Pawła II, 

 zostały odnowione obrazy świętych zgromadzone w kościele i doposażył kościół w nowe 

obrazy, 

 odnowiono chorągwie kościelne, 

 wykonano wentylację i ocieplenie stropu kościoła, 

 wykonano instalację alarmową oraz przeciwpożarową wraz z oznakowaniem 

przeciwpożarowym, 

 wykonano naprawę systemu zasłaniania obrazów, 

 wykonano odwodnienie terenu wokół kościoła, a także wykonano kostkę brukową                         

oraz nasadzenia roślinności wokół kościoła, 

 została odnowiona główna brama wejściowa i ogrodzenie od ulicy, 

  wymieniono drzwi do kościoła, 

 wykonano remont organ, 

 wykonano oświetlenie zewnętrzne kościoła, 

 zostały zakupione meble do zakrystii oraz  nowe konfesjonały, 

 przeprowadzono kapitalny remont budynków gospodarczych, 

 wykonano toalety do użytku publicznego, 

 jedną z większych inwestycji jest budowa nowej plebanii wraz z zagospodarowaniem 

podwórka, 

 zostały skatalogowane groby na cmentarzu parafialnym, 

 wymieniono dach na kaplicy cmentarnej i wykonano remont drzwi do kaplicy, 
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 zakupiono sprzęt do koszenia trawy oraz odśnieżania przy kościele. 

Ksiądz Dziekan służył parafianom, jako uczynny duszpasterz i przewodnik duchowy, nikomu nie 

odmawiał pomocy i wsparcia. W sposób szczególny uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach 

związanych z życiem duchowym i społecznym Kroczyc. Współpracował z kołami gospodyń 

wiejskich, strażakami, orkiestrą dętą i innymi grupami społecznymi oraz instytucjami publicznymi. 

Organizował wycieczki i rekolekcje. Wspierał instytucje związane z edukacją i kulturą, włączając się 

w działania wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne. 

Wyrażając uznanie oraz głęboką wdzięczność za wieloletnią pracę duszpasterską w kroczyckiej 

parafii, biorąc pod uwagę wsparcie udzielane wspólnotom i instytucjom świeckim oraz całokształt 

działań gospodarskich nadanie księdzu Janowi Kopciowi tytułu Honorowego Obywatela Kroczyc 

wydaje się być zasadne. 

Pan Wójt podziękował za uwagę. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce odczytał pełną treść Uchwały                              

Nr 139/XIX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie Nadania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Kroczyce. Po jej odczytaniu Rada Gminy Kroczyce przystąpiła do głosowania.  

Uchwała Nr 139/XIX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia 

Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kroczyce została podjęta jednogłośnie                          

tj. 12 głosami, „za,  co potwierdza imienny wykaz  z głosowania stanowiący Załącznik nr 2                         

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany                    

i zamknął sesję następującymi słowami „Zamykam XIX sesję nadzwyczajną w trybie zdalnym Rady 

Gminy Kroczyce”.  

 

 

Protokołowała: 

A. Stolarska 


