STATUT DIECEZJALNEJ RADY EKONOMICZNEJ
1. Diecezjalna Rada Ekonomiczna, zwana dalej Radą, powołana przez Biskupa Płockiego na okres pięciu lat, wypełnia
zadania, zlecone jej przez prawo powszechne i partykularne. Radzie przewodniczy Biskup lub jego delegat.
2. Członkowie Rady, przed rozpoczęciem swojej działalności, składają w obecności Biskupa Płockiego przysięgę, że
sumiennie i dobrze będą wypełniać swoje obowiązki (por. KPK, kan. 1283 1°).
3. Rada określa sposób administrowania dobrami doczesnymi Diecezji przez ekonoma diecezjalnego pod władzą Biskupa
Płockiego (zob. KPK, kan. 494 § 3).
4. Rada bada sprawozdania finansowe, które zarządcy dóbr kościelnych, podlegli władzy Biskupa Płockiego, mają
obowiązek przedstawiać każdego roku (zob. KPK, kan. 1287 § 1).
5. Opinia Rady jest wymagana w sprawach:
1º mianowania lub zwolnienia ekonoma diecezjalnego (zob. KPK, kan. 494 § 2);
2º podjęcia przez Biskupa Płockiego aktów o większym znaczeniu, ze względu na materialny stan Diecezji (zob. KPK,
kan. 1277);
3º określenia czynności, przekraczających granice i sposób zwyczajnego zarządzenia w odniesieniu do osób
podlegających Biskupowi Płockiemu, jeżeli tego rodzaju czynności nie zostały określone w statutach (zob. KPK, kan. 1281
§ 2);
4º zdeponowania i zarządzania pieniędzmi oraz dobrami ruchomymi, które zostały przydzielone na pobożne fundacje
(zob. KPK, kan. 1305).
6. Zgoda Rady jest wymagana w sprawach:
1º podjęcia aktów nadzwyczajnego zarządzania przez Biskupa Płockiego (zob. KPK, kan. 1277);
2º alienacji dóbr diecezjalnych lub należących do osób prawnych podlegających Biskupowi Płockiemu, których wartość
mieści się w ramach między najniższą i najwyższą sumą, określoną przez Konferencję Episkopatu (zob. kan. 1292 § 1 KPK);
3º alienacji dóbr, których wartość przekracza najwyższą sumę, a także rzeczy darowanych Kościołowi na podstawie ślubu
oraz kosztowności z racji artystycznych lub historycznych, przed wystąpieniem do Stolicy Apostolskiej (zob. KPK, kan. 1292
§ 2).
7. Rada opiniuje sprawy dotyczące:
1º źródeł finansowania nowych dzieł diecezjalnych;
2º zwolnień ze świadczeń na cele diecezjalne parafii lub kapłanów będących w trudnych warunkach materialnych;
3º inne sprawy, z którymi zwróci się Biskup Płocki.

