
 

UCHWAŁA NR XIV/100/2019 

  RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 23 grudnia 2019r. 

 

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie § 2 uchwały                

nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 września 2017r. w sprawie 

ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy 

Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wielkop. poz. 6277) Rada Gminy Rozdrażew uchwala,                           

co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Gminy Rozdrażew księdzu kanonikowi 

Marianowi Dopieralskiemu. 

 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 

Rozdrażew. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

      Przewodniczący  Rady Gminy  
Wiesław Jankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie § 2 uchwały nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia                    

29 września 2017r. w sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia 

Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wielkop. poz. 6277) oraz                             

§ 7 Regulaminu organizacji oraz zasad i trybu pracy Komisji Odznaki Honorowej Gminy 

Rozdrażew, Komisja Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew zarekomendowała nadanie 

Odznaki Honorowej księdzu kanonikowi Marianowi Dopieralskiemu. 

Ksiądz Marian Dopieralski urodził się 19 lipca 1936r., w 1963r. otrzymał święcenia 

kapłańskie. W latach 1987 – 2009 pełnił funkcję proboszcza parafii Rozdrażew pod 

wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Oprócz przewodnictwa duchowego wzorowo wywiązywał 

się z obowiązku dbania o materialny byt parafii. W latach sprawowanej przez niego posługi 

wykonano szereg prac remontowych przede wszystkim w miejscowym kościele. Wystarczy 

wymienić chociażby wymianę ławek i konfesjonałów, malowanie całego kościoła, generalny 

remont prezbiterium, zakrystii, położenie nowej posadzki czy nagłośnienie kościoła. Prace 

remontowo-budowlane objęły ponadto także cmentarz, wikariat, dom sióstr i kaplicę 

przedpogrzebową. Ksiądz proboszcz zainicjował lub opiekował się również wieloma innymi 

projektami, wśród których na szczególne uznanie zasługują teatr parafialny, mecz piłki 

nożnej, dożynki parafialne czy czasopismo „Impuls”, na łamach którego ocalono od 

zapomnienia wiele cennych wydarzeń z przeszłości Gminy Rozdrażew. Wszystkie                       

te działania sprawiły, że oprócz zmiany wyglądu rozdrażewskiego Kościoła i jego otoczenia 

życie Parafii rozkwitło a wymienione wyżej wydarzenia przyciągały rzesze ludzi. Ksiądz 

Marian Dopieralski zapisał się w historii rozdrażewskiej parafii jako rzetelny gospodarz               

ale też człowiek, który promował Rozdrażew na zewnątrz. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

       Przewodniczący  Rady Gminy  
            Wiesław Jankowski 

 

 


