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PROTOKÓŁ NR 10/19 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 23 września 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2a do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Szkody łowieckie oraz gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy Opoczno.  
2. Informacja na temat Spółek Wodnych w gminie Opoczno. 
3. Zapytania i wolne wnioski.  
 
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał wszystkich 
obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia. (załącznik 
nr 3 do protokołu).  
 Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt. 1 
Szkody łowieckie oraz gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy Opoczno.  
Cezary Szadkowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Tryb. -  
przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego – zadał pytanie, czy będzie zwiększony 
odstrzał dziczyzny? Rolnicy z sołectwa Sołtysa żalą się, nie dają rady z naprawą szkód 
wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Coraz mniej jest zwierząt hodowlanych i łąk. W gminach 
Drzewica, Przysucha słyszy się, że panuje  zaraza. Bukowiec natomiast posiada trzodę chlewną, 
którą następnie sprzedają.  
Cezary Szadkowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Tryb. -  
poinformował, że odstrzał dzików w tym roku już był zwiększony. Jeśli chodzi o zmianę 
wcześniejszych przepisów Ministra Środowiska, obecnie ustawy o „Prawie łowieckim” mowa 
tu o dzikach, to w rocznych planach  wskazana jest minimalna ilość dzików do odstrzału. 
Kiedyś, jeżeli Koło Łowieckie chciało zwiększyć odstrzał zwierzyny: dzika, lisa, jelenia czy 
sarny, musiało przechodzić tą samą procedurę jak przy zatwierdzaniu planu na dzień 1 kwietnia. 
Koło Łowieckie proponowało, w jakim zakresie chce zwiększyć stan zwierzyny i ile zwierzyny 
odstrzelić. Pod tym planem musiała być zgoda każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 
Po uzyskaniu zgody, Koło Łowieckie musiało udać się do właściwego Przewodniczącego 
Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego. Kolejnym krokiem było uzgadnianie planu z Kołem 
Łowieckim. Następnie z planem trzeba udać się do odpowiedniego Nadleśniczego, który ten 
plan zatwierdza. Minister Środowiska zmienił przepisy dotyczące zatwierdzania rocznych 
planów, m.in. dotyczących odstrzału dzików, w związku z chorobą afrykańskiego pomoru 
świń. Latem Koło Łowieckie planuje minimalną ilość dzików do odstrzału. Jeśli chce 
zwiększyć odstrzał, nie musi już nikogo prosić o zgodę, może ponad ten wynik działać do końca 
sezonu łowieckiego. Jeżeli Koło Łowieckie nie dokona odstrzału dzików zarządzonego przez 
Wojewodę, grożą mu kary administracyjne włącznie z rozwiązaniem umowy dzierżawy 
obwodu łowieckiego.  
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Jan Zięba – radny – powiedział, że problem szkód łowieckich ciągle narasta i jest 
marginalizowany. Dodał, że w Urzędzie Miejskim pod koniec sierpnia zostało zorganizowane 
spotkanie dotyczące szkód łowieckich. W spotkaniu wzięły udział instytucje odpowiedzialne 
za ich likwidację. Był obecny pan Przewodniczący Cezary Szadkowski z ramienia Polskiego 
Związku Łowieckiego, przedstawiciele Koła Łowieckiego „Knieja”, przedstawiciele Powiatu 
Opoczyńskiego, Przedstawiciele Wydziału Rolnictwa z Panem Kierownikiem Sławomirem 
Jakóbczykiem, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Spotkanie miało charakter 
debaty, chodziło o to , aby argumenty poszkodowanych rolników zostały wysłuchane. Rolnicy 
uważają, że zostali sami z tym problemem, gospodarują na własnej ziemi, płacą podatek, 
oczekują, że państwo zajmie się tym problemem. Zwierzyna łowna jest własnością państwa, 
dlatego rolnicy oczekują rozwiązania problemu. Priorytetem dla rolników jest to, aby dziki nie 
wyrządzały szkód, sprawa rekompensat jest drugorzędną sprawą. Ponadto rolnicy uważają, że 
rekompensaty są niewystarczające. Podczas spotkania były uwagi co do naliczania 
rekompensat przez Koła Łowieckie. Szacowanie szkód odbywa się przez Koła Łowieckie. 
Rekompensaty były zaniżane. Jeśli dojdzie do szkody, to rolnicy domagają się, aby była 
należycie zrekompensowana. Został wystosowany wniosek do Zarządu Polskiego Związku 
Łowieckiego z prośbą o zwiększenie odstrzału. Na tą chwilę innego rozwiązania nie ma.   
Cezary Szadkowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Tryb. -  
poinformował, iż zarząd wdrożył postępowanie kontrolne dotyczące Koła Łowieckiego 
„Knieja” w Opocznie. Szacowanie szkód powinno się odbywać zgodnie z przepisami. To są 
przepisy wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz przepisy wynikające z Rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa. W miesiącu wrześniu, w Piotrkowie odbyło się szkolenie dla osób 
szacujących szkody. Wchodząc na platformę szkoleniową lasów państwowych każdy może 
takie szkolenie przejść. Przechodząc szkolenie, można dowiedzieć się co może zrobić rolnik, 
aby skutecznie zawiadomić Koło Łowieckie, gdzie wystąpiła szkoda. Sołtysi odmówili 
szacowania szkód, ponieważ nie byli do tego przygotowani, nie mieli czasu i nikt im za to nie 
płacił. Po zmianie ustawy zostali dodani przedstawiciele właściwych Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego, którzy pracują w godzinach od 7.00 do 15.00 lub od 8.00 do 16.00., nie pracują 
natomiast w soboty i w niedziele. Myśliwi prowadzący własną działalność gospodarczą bądź 
pracujący,  chcieliby szacować szkody w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy. 
W Kole Łowieckim „Knieja” zostały wdrożone kontrole. Będzie wprowadzony również 
odstrzał i penetracja na gruntach o których była mowa na spotkaniu. Zmieniły się również 
przepisy dotyczące wykonywania polowania. Już od 15 sierpnia będzie można prowadzić 
polowanie zbiorowe, aby wcześniej wypędzić zwierzynę z upraw.  
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 
Niepełnosprawnych -  przedstawiła informację,  która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 2 
Spółki wodne w Gminie Opoczno. 
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 
Niepełnosprawnych -  przedstawiła informację,  która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
Sławomir Jakóbczyk – Dyrektor Wydziału Rolnictwa – przedstawił informację,  która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
Krystyna Świerczyńska – Sołtys Sitowej – zapytała, czy rów melioracyjny który jest 
zanieczyszczony można oczyścić z funduszu sołeckiego? 
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 
Niepełnosprawnych – odpowiedziała, że jest to rów melioracji wodnych szczegółowy, 
utrzymanie go należy do zainteresowanych właścicieli gruntu. Zaproponowała Pani Sołtys 



3 
 

Sitowej powołanie spółki wodnej.  Poinformowała, iż prężnie działające spółki wodne są w  
Paradyżu i Ostrowie. Wyjaśniła płynące korzyści oraz procedurę zakładania spółki wodnej. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – powiedziała, że fundusz sołecki może być przeznaczony tylko 
na realizację zadań własnych Gminy. Jeśli chodzi o meliorację, nie jest to zadaniem Gminy i 
środków z funduszu sołeckiego nie można przeznaczyć na ten cel. Gdyby powstała spółka 
wodna, wówczas istnieje możliwość dofinansowania jej z budżetu Gminy w formie dotacji.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt 3. 
Zapytania i wolne wnioski.  
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
A) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały, która stanowi załącznik nr 8 
do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
B) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania               
i wykupu.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9). 
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.  
 
C) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2035 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –  przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy obligacje są formą pożyczki na pokrycie długów 
Gminy? Jakie będą konsekwencje, jeśli Gmina nie sprzeda terenów inwestycyjnych, z których 
pieniądze miały być częściowo przeznaczone na pokrycie długów Gminy, a częściowo na 
przyszłe inwestycje? Czy wiąże się to tylko z brakiem realizacji planowanych inwestycji? 
Gmina zakłada, że jedyną możliwością spłaty jest sprzedanie terenów deweloperom.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że w wieloletniej prognozie założone są 
kalkulacje bez kwot ze sprzedaży tych gruntów. Wszystko jest rozłożone tak, jakby nie było 
tych dochodów. Skarbnik Gminy zaznaczyła, że jeśli te tereny zostaną sprzedane najwcześniej 
w 2022 roku, wówczas obecne władze mogą podjąć decyzję, czy wykupić obligacje wcześniej 
niż jest to planowane, czy przeznaczyć tą kwotę na inne inwestycje. 
Jakub Biernacki – radny – zapytał o punkt w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczący 
parkingu przy ul. Konopnickiej i Norwida? Gdzie można otrzymać informacje w tym temacie? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że informacji udzieli Wydział Techniczno – 
Inwestycyjny.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
D) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –  przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 
Jakub Biernacki – radny – zapytał, jakie będą konsekwencje, jeśli Rada nie podejmie uchwały 
dotyczącej  emisji obligacji? 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –  odpowiedziała, że konsekwencje będą bardzo poważne. 
Wiąże się to z cięciami wszystkich wydatków, również inwestycyjnych. Nie zawsze jest to 
możliwe, ponieważ umowy są podpisane. Jeżeli Gmina nie będzie płaciła, wiąże się to z 
płaceniem odsetek. Nastąpi brak płynności finansowej. Obligacje nie są na spłaty, są natomiast 
na pokrycie wydatków.  
 Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy jeżeli w zeszłym roku Gmina wzięła 11 000 000 zł 
kredytu w formie obligacji, to na ile lat było to rozłożone, zakładając, że nie mamy nagłego 
wpływu, który pozwoliłby to zadłużenie spłacić ? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy –  odpowiedziała, że jest to rozłożone od 2023 bądź 2024 roku. 
Wykup obligacji jest rozłożony na kilka lat. Emisja obligacji jest formą kredytu. 
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – powiedział, że chodzi tutaj o zamknięcie budżetu 
w tym roku. Jest to przeznaczone na inwestycje, płace dla pracowników.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
F) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w m. Opocznie 
obr.7 na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami- przedstawiła 
projekt uchwały ( załącznik nr 12 do protokołu). 
Jan Zięba – radny – prosi o uzasadnienie decyzji o darowiźnie z punktu widzenia interesu 
Gminy.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że współpraca ze służbami Wojewody oraz 
Skarbem Państwa jest wskazana. Jeżeli na tym terenie powstanie KRUS, zatrudni mieszkańców 
i będzie wspomagać lokalną społeczność, to jest to dobry pomysł. Gmina często występuje z 
prośbą o przekazanie do Skarbu Państwa działek. Dodał, iż obecnie Gmina Opoczno chce 
nieodpłatnie przejąć od Skarbu Państwa drogę na Opoczno Południe. 
Jakub Biernacki – radny – zapytał, jaka jest wartość działki, którą Gmina chce przekazać 
nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa? 
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami- 
poinformowała, że na tą chwilę nie ma sporządzonego operatu szacunkowego, lecz został on 
zlecony rzeczoznawcy majątkowemu, który ma  go dostarczyć w tym tygodniu. Trzeba liczyć 
około 100 zł z m². Łączna wartość działki o której mowa to kwota 200 000 zł.  
 Jakub Biernacki – radny –  powiedział, że trzeba polepszać ludziom warunki pracy oraz pomóc 
placówce KRUS, aby powstała nowa siedziba. Stwierdził jednak, że 200 000 zł jest dużą kwotą 
i w związku z tym Gmina nie powinna tej działki oddawać za darmo.  
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – dodała, że z 
uzyskanych informacji od Pana Burmistrza, są uzgodnienia i rozmowy w sprawie 
nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Opoczno nieruchomości, która 
jest położona między ZSS nr 1 a Szpitalem Powiatowym w Opocznie. Są to tereny 
zakwalifikowane w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Na tym 
terenie ma powstać plac zabaw.  
Jakub Biernacki – radny –  zaproponował zamianę działek. Gmina odda działkę pod budynek 
KRUS, w zamian za teren pod inwestycje takie jak: plac zabaw, czy siłownię miejską. Radny 
powiedział, że nie można tak dobrej działki oddawać za darmo. 
Tadeusz Brola – radny -   stwierdził, że takie rozmowy powinien prowadzić Pan Burmistrz z 
Panem Starostą. Radni są natomiast od podejmowania uchwał.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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E) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”. 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt 
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).  
Jakub Biernacki – radny –  zapytał, gdzie zgłaszać w sobotę i niedzielę sytuację spalania śmieci 
przez sąsiada. Straż Miejska realizuje swoje zadania, ale w wąskim okresie czasowym, od 8.00 
do 15.00, do tego dochodzą dyżury. Policja nie zajmuje się tym tematem. Nie ma takiej służby 
która mogłaby w każdej chwili podjechać i sprawdzić, czy palenie jest prawidłowe.  
Tadeusz Brola – radny -   powiedział, że można zorganizować dyżury pracowników Wydziału 
Ochrony Środowiska.  
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – powiedziała, że Wydział 
Ochrony Środowiska funkcjonuje od poniedziałku do piątku, Straż Miejska również ma 
ograniczone godziny pracy. Zaproponowała zgłaszanie takich incydentów do Wydziału 
Ochrony Środowiska lub Straży Miejskiej. Funkcjonuje również strona internetowa: 
NaprawmyTo.pl gdzie można zgłaszać alerty. Jeżeli jest podany dokładny adres, wówczas  jest 
kontrolowana dana posesja przez pracowników wydziału lub Straż Miejską. Powiedziała, że 
pracownicy wydziału starają się edukować w temacie prawidłowego rozpalania czy form 
dofinansowania, z których mogą na dzień dzisiejszy skorzystać mieszkańcy. Nie każdy dba o 
to, czym i jak rozpala. Jeśli jest sygnał dotyczący złego palenia wówczas pracownicy 
interweniują i spisują protokół. Za podejrzenie palenia śmieciami jest upomnienie bądź mandat 
karny.  Dodała, że najwięcej zgłoszeń jest w godzinach porannych bądź popołudniowych, kiedy 
mieszkańcy wracają do domu i rozpalają w piecach.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że obecnie Straż Miejska uczestniczy w 
kontrolach i inwentaryzacjach, które są prowadzone do południa. Skład osobowy pracowników 
Straży Miejskiej jest zbyt mały. Od kilku dni jest zatrudniony nowy Komendant, pan Dariusz 
Rzepka. W centrum miasta ma funkcjonować monitoring, wówczas Straż Miejska będzie 
musiała pracować w większym zakresie i wymiarze czasu pracy. Przy planowaniu budżetu 
radni będą decydować, jakie środki zostaną przeznaczone na ten cel. Monitoring oraz większa 
ilość interwencji wynika z sugestii radnych, zgłaszanych na posiedzeniach komisji i sesji.  
Marek Statkiewicz – radny – powiedział, że niedawno było rozważane zlikwidowanie Straży 
Miejskiej. Na dzisiejszej komisji jest mowa o monitoringu i o zapotrzebowaniu na 
pracowników  Straży Miejskiej. Radny zapytał, czy Gminę będzie stać na nowe stanowiska 
pracy? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że w Straży Miejskiej stan pracowników 
jest taki, jaki był, nie ma bezmyślnego przyjmowania pracowników. Obecnie są plany 
stworzenia centrum monitoringu w budynku, który jest własnością Gminy Opoczno. Przyjęty 
jest również nowy Komendant.  Jest zapotrzebowanie na osoby, które będą obsługiwały 
monitoring oraz  pojadą na patrol. Wynika to z konieczności realizacji zadań. Na dzień 
dzisiejszy trudno określić koszty oraz zapotrzebowanie na pracowników.  
Marek Statkiewicz – radny – powiedział, że są to opinie i uwagi mieszkańców, którzy 
zauważają zmiany w Urzędzie Miejskim. Na jedno zebranie przyjeżdża pan naczelnik, na 
następne już dyrektor. Zadał pytanie, czy w związku z awansem wzrastają płace? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta –  odpowiedział, że nazwa naczelnik została zastąpiona 
wobec wszystkich, nazwą dyrektor. Nie wiąże się to z wyższym wynagrodzeniem, nie zostało 
również stworzone żadne dodatkowe, nieprzemyślane stanowisko.  
Jan Zięba – radny – powiedział, że jedyną służbą, która może skutecznie interweniować jest 
Straż Miejska. Zdaniem radnego powinna funkcjonować 24 godziny na dobę. Pracownicy 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego są już obarczeni dużą ilością obowiązków. 
Radny odniósł się do próśb mieszkańców Pl. Kilińskiego. Mieszkańcy proszą o porządek i 
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spokój. Trzeba wdrożyć dodatkowy dozór w postaci monitoringu, wzmożyć kontrole Straży 
Miejskiej. Drugim problemem jest funkcjonowanie sklepów monopolowych w tym rejonie. 
Radny zapytał, czy są możliwości regulacji sprzedaży alkoholu na tym terenie. Dodał, iż trzeba 
zwiększyć etaty w Straży Miejskiej, a Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
powinna pochylić się nad problemem powstawania nowych sklepów monopolowych.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że radni powinni określić w jakim kierunku 
zmierzać. W zasobach komunalnych na ul. Piotrkowskiej, po dawnej aptece pana Adamskiego 
jest pomieszczenie o powierzchni około 100 m². Obok biegnie światłowód, można tam 
zamontować monitoring. Pomieszczenia są w bardzo dobrym stanie. Są plany, aby tam 
ulokować Straż Miejską wraz z centrum monitoringu. Trzeba zdecydować, czy monitoring ma 
być całodobowy, czy ma funkcjonować w pewnych określonych godzinach popołudniowych, 
do wieczora. Od takich ustaleń zależą kolejne koszty. Dyżury patrolu oraz obsługa całodobowa 
monitoringu wiąże się z kosztami.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

Ad. pkt.3 
Zapytania i wolne wnioski.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – stwierdził, że monitoring zapewnia bezpieczeństwo i trzeba w 
tym kierunku iść. Często młodzież niepełnoletnia pali papierosy bądź pije piwo przy szkołach. 
Poprzez monitoring Straż Miejska może szybko zareagować. Ponadto radny powiedział, że 
każdy powinien reagować na palenie złej jakości opałem.  
Tadeusz Brola – radny -  stwierdził, że nie ma bezpieczniejszego systemu, który by 
zabezpieczał mieszkańców jak monitoring. Jeśli będzie całodobowa obsługa monitoringu przez 
Straż Miejską, wówczas powinna ona współpracować z Policją. Zdaniem radnego, to Policja 
powinna podejmować interwencję.  
Jakub Biernacki – radny – powiedział, że na Pl. Kilińskiego występuje problem alkoholowy. 
Niedaleko Pl. Strażackiego jest sklep alkoholowy, który jest uciążliwy dla mieszkańców. 
Początkowo właścicielka zapewniała, że sklep został zamknięty. Okazało się jednak, że wejście 
zostało zamurowane, w zastępstwie powstało wejście trzy metry dalej. Osiemdziesiąt metrów 
dalej ma powstać drugi sklep monopolowy. Mieszkańcy którzy protestowali, zamiast jednego, 
będą mieli dwa sklepy alkoholowe. Radny zaproponował, aby zaprosić przedstawiciela Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W najbliższym czasie wpłynie protest 
mieszkańców tych okolic, którzy nie życzą sobie sklepów monopolowych. Radny 
zaproponował również wprowadzenie w Opocznie zakazu sprzedaży alkoholu od godziny 
22.00 do 6.00, tak jak jest w Piotrkowie Tryb. Jeżeli nie można ograniczyć ilości sklepów, to 
trzeba ograniczyć godziny sprzedaży alkoholu.  
 
Dodatkowe materiały które otrzymali radni stanowią załącznik nr 14 i 15 do protokołu.  
 

 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.55. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 



7 
 

Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy Opoczno. 
Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Tadeusz Brola 

 
 

Protokołowała: 
K. Zaroda - Olkowska 
 
 
 

 
 

 


