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Proponowany porządek obrad przekazany przez Burmistrz Miasta Brzeziny 

przewodniczącemu i radnym  przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z porządkiem obrad 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat targowych. 

5. Zakończenie obrad . 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając sesję Rady zwołaną w trybie 

nadzwyczajnym przywitał radnych i burmistrz oraz naczelników wydziałów  i 

kierowników referatów. Powiedział, że otrzymał od burmistrz Ewy Chojki pismo w 

sprawie pilnego podjęcia uchwały dotyczącej zmiany w uchwale o opłatach targowych. 

Dotarły już wcześniej do niego informacje o nieprawidłowościach w prowadzeniu 

targowiska miejskiego, zwłaszcza dotyczące zagrożenia sanitarnego spowodowanego nie 

uprzątanymi przez dłuższy czas odpadami i śmieciami. Dlatego na wniosek burmistrz 

postanowił zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym. Poprosił burmistrz Ewę Chojkę o 

szersze uzasadnienie swojego wniosku w sprawie zwołania posiedzenia Rady w trybie 

nagłym. 

 

Burmistrz Ewa Chojka na wstępie przeprosiła radnych za tryb zwołania sesji i podziękowała 

jednocześnie za tak liczne przybycie. Burmistrz poinformowała, że dotychczasowy 

dzierżawca targowiska miejskiego nie wywiązywał się należycie z umowy. Dotyczyło to 

zarówno nie odprowadzania do kasy miasta należności z tytułu opłat targowych 

wynikających z umowy oraz nie przestrzegania porządku na targowisku i doprowadzenia 

do zagrożenia stanu sanitarnego z powodu nie sprzątanych odpadów i śmieci. Ponieważ 

uznała, że taka sytuacja zagraża poważnymi konsekwencjami, to nie mogła dalej jej 

tolerować i należało podjąć radykalne rozwiązanie. Dzierżawca targowiska – Cezary 

Woźniak nie reagował na wezwania pisemne Urzędu Miasta, więc podjęła decyzję o 

pilnej zmianie dzierżawcy targowiska już od soboty 15 maja 2010 r. Wypowiedziano więc 

umowę z dzierżawcą targowiska ze skutkiem natychmiastowym Żeby mogło to nastąpić, 

konieczne jest dokonanie zmiany w uchwale o opłatach targowych, w której jednym z 

paragrafów jest zapis, kto jest inkasentem opłaty targowej. Burmistrz powiedziała, że 

zamierza powierzyć funkcję inkasenta opłaty targowej poprzedniemu dzierżawcy 

targowiska panu Arkadiuszowi Banaszkowi i taką zmianę w uchwale proponuje radnym 

do zaakceptowania. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 12 radnych, więc Rada może podjąć uchwałę. 

     Nieobecni radni, na chwilę rozpoczęcia sesji to Czesława Gałecka, która usprawiedliwiła  

     swoją nieobecność, Grażyna Korybut i Krzysztof Kotynia,  którzy przybyli na obrady  

     spóźnieni. 

 

3. Zapoznanie z porządkiem obrad. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że została wypowiedziana  umowa z dzierżawcą 

targowiska ze skutkiem natychmiastowym Żeby można było zmienić inkasenta, konieczne 
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było dokonanie zmiany w uchwale o opłatach targowych, w której jednym z paragrafów 

jest zapis, kto jest inkasentem opłaty targowej. Burmistrz powiedziała, że zamierza 

powierzyć funkcję inkasenta opłaty targowej poprzedniemu dzierżawcy targowiska panu 

Arkadiuszowi Banaszkowi i taką zmianę w uchwale proponuje radnym do 

zaakceptowania. 

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale o opłatach targowych. 

 

Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań przez radnych w sprawie zmiany zapisu o 

inkasencie  w projekcie  uchwały. 

 

Stefan Zasada zadał pytanie, czy sprawa obecnego inkasenta została zgłoszona jako 

przestępstwo do ścigania przez Policję? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że takie doniesienie opracowuje radca prawny Urzędu Miasta. 

 

Roman Sasin zadał pytanie, dlaczego burmistrz zamierza podpisać umowę dzierżawy 

targowiska właśnie z panem Banaszkiem, a nie osobą, która w przetargu była na drugim 

miejscu? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że prawo nie przewiduje takiego trybu. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, czy w uchwale jest zapis, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego? 

 

Przewodniczący odpowiedział twierdząco na to pytanie, ale dodał, że z mocą obowiązującą 

od chwili podpisania, czyli od dnia dzisiejszego. 

 

Andrzej Kurczewski zadał pytanie, czy nowy inkasent nie zechce w sobotę 15 maja pobrać 

opłat za rezerwację  od handlujących, którzy wnieśli już wcześniej taką opłatę u 

poprzedniego inkasenta?  

 

Stefan Zasada natomiast zaproponował, aby jako gwarancję przestrzegania umowy 

zastosować wadium. 

 

Anna Durańska – naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem poinformowała radnych o 

przebiegu  konfliktu w związku z nie wywiązywaniem się z obowiązków dzierżawcy 

Cezarego Woźniaka. Konflikt ten zakończył się ostatecznie natychmiastowym zerwaniem 

umowy i wezwaniem inkasenta do zwrotu bloczków opłaty targowej, które są drukami 

ścisłego zarachowania. Na to wezwanie inkasent zareagował, zwracając  do Urzędu Miasta 

bloczki opłaty i wyrażając zgodę na protokolarne zdanie targowiska. Naczelnik 

poinformowała, że zwrócono się także do Sanepidu o ukaranie dzierżawcy targowiska za 

zły stan sanitarny. Powiedziała także, że burmistrz ma prawo podpisać umowę z inkasentem 

opłaty targowej bez przetargu na okres do trzech lat. Wyjaśniła ,że opłaty targowe będą 

pobierane od soboty 15 maja, natomiast czynsz dzierżawny zostanie pobrany za okres od 1 

czerwca. Za wybraniem inkasenta Arkadiusza Banaszka przemawiało jego duże 

doświadczenie w prowadzeniu targowisk, jego właściwe wykonywanie obowiązków 

zarządcy targowiska  oraz terminowe rozliczanie się z Urzędem Miasta z tytułu pobieranych 

opłat i wpłat czynszu dzierżawnego. 
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Roman Sasin uważał, że najpierw powinno się uzgodnić warunki umowy dzierżawy 

targowiska i dopiero potem podjąć uchwałę Rady Miasta zmieniającą inkasenta opłaty 

targowej. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił radnemu, że nie ma racji, ponieważ taką kolejność załatwiania 

sprawy określają przepisy prawa. 

 

Krzysztof Kotynia zadał pytania, na które już wcześniej odpowiedziano, więc z nich 

zrezygnował. 

 

Przewodniczący  wobec wyczerpania dyskusji w przedmiocie obrad sesji, poprosił o 

odczytanie treści projektu uchwały Rady Miasta przez Annę Durańską, a następnie poddał 

go pod głosowanie. 

 

Spośród obecnych  14 radnych,  6 głosów było „za”, wstrzymały się od głosu  4 osoby a 4 nie 

wzięły udziału w głosowaniu. 

 

5. Zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zakończył je o godz. 16.00, 

dziękując radnym za liczne przybycie. 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                   

                                                                                    Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 


