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UCHWAŁA NR LIV/......../2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu 
Małym 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/362/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 września 2022r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z dnia 12 września 2022r. poz.2428), w §6 Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym, 
będącego załącznikiem do Uchwały, skreśla się pkt. 2,4 i 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/362/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 

września 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze światlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym, 

zwanej dalej Uchwałą, następuje w związku z Wnioskiem o zmianę uchwały niezgodnej z prawem 

skierowanym do Rady Gminy Dobrzeń Wielki przez Prokuratura Rejonowego w Opolu - pismo z dnia 6 

grudnia 2022r. Sygn.akt 4341-0Pa.157.2022.   

Prokurator Rejonowy stwierdził niezgodność § 6 pkt 2,4 i 5 załacznika do Uchwały (we wniosku omyłkowo 

wskazano § 5 ust 2,4 i 5) "z  § 137 w zw. z §143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 20 czerwca 2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej poprzez wskazanie     

iż zabrania się zakłócania porządku, korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 22:00 do godz.6:00 w 

sposób zakłócający ciszę nocną, nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa , podczas 

gdy kwestia ta jest przedmiotem unormowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa." 
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