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Odnosząc się do pytań zadanych przez Pana pismem z dnia 26 listopada 2015 r. 

informuję, iż powołany zarządzeniem N r 72/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 

30 marca 2015 r. Zespół do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie rozwoju 

i funkcjonowania Targowiska Miejskiego, zakończył działalność z chwilą złożenia 

Prezydentowi Miasta Zgierza wypracowanych wniosków. Wobec powyższego tryb 

zadawania pytań w imieniu Zespołu, w sytuacji zakończenia jego działalności, nie 

znajduje uzasadnienia. 

Niemniej jednak informuję, iż wnioski Zespołu przekazane Prezydentowi Miasta 

Zgierza pismem z dnia 14 lipca 2015 r., były wnikliwie analizowane i w możl iwym 

zakresie podlegają sukcesywnie realizacji, zgodnie z informacją udzielną Panu pismem 

z dnia 30 lipca 2015 r. W przedmiocie prowadzenia targowiska miejskiego, celem 

wypracowania właściwej formy stosunku prawnego z Miejskim Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu, na dzień dzisiejszy przygotowywana 

jest propozycja umowy, która pozwoli prawidłowo realizować zadanie własne gminy 

polegające na prowadzeniu targowiska miejskiego. 

W kwestii dotyczącej modernizacji targowiska miejskiego informuję, 

iż na etapie przygotowywania projektu budżetu nie było możliwości zabezpieczenia 

odpowiednich środków finansowych na ten cel. Wobec powyższego rozstrzygniecie 

zakresu ewentualnych prac na tym terenie nastąpi w trakcie roku budżetowego 2016 r. 

Odnosząc się do wniosków Zespołu w zakresie wprowadzenia zmian w uchwale 

Nr XXIX/289/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r: w sprawie ustalenia 

stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad 

poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza informuję, 

Zgierz, dnia 09 grudnia 2015 r. 
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iż wprowadzenie zmian wymagało podjęcia nowej uchwały. Wobec powyższego 

w uchwale Nr XIII/179/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r., wnioski 

Zespołu zostały uwzględnione w możl iwym do realizacji zakresie: 

1) nie zamieszczono zapisu określonego w § 2 ust. 5 dotychczasowej uchwały, 

2) w załączniku do uchwały w poz. 7 l i t . a zastosowano proponowaną przez Zespół 

stawkę 5,00 zł, 

3) w załączniku do uchwały w poz. 7 l i t . c umieszczono proponowany przez Zespół 

zapis dotyczący uiszczania opłaty za całe kolejne wyznaczone miejsce handlowe. 

Powyższe zmiany do uchwały były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach 

właściwych merytorycznie komisji Rady Miasta Zgierza w dniu obrad sesji Rady Miasta 

Zgierza. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż składanie uwag do przedmiotowego projektu 

uchwały, zgodnie z zarządzeniem Nr 72/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 

30 marca 2015 r. nie należy do zakresu działania Zespołu do spraw wypracowania 

rozwiązań w zakresie rozwoju i funkcjonowania Targowiska Miejskiego. 


