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UCHWAŁA NR IX/43/2011 
 RADY GMINY BLIŻYN 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 maja 2011 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwala, 
co następuje:  

 
§ 1. W uchwale Nr VIII/35/2011 Rady Gmi-

ny Bliżyn z dnia 26 maja 2011 roku w spra- 
wie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 
rok 2011:  

1) w § 1 pkt 10/ w ustalonej nowej treści § 10  
w ust 2 lit a) skreśla się zapis „- zaciągane  
w związku z umową zawartą z podmiotem 
dysponującym środkami, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 788.482 zł,”  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Przewodniczący Rady:  
Jerzy Rams 
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UCHWAŁA NR IX/46/2011 
 RADY GMINY BLIŻYN 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VI/24/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów1”,  

na obszarze gminy Bliżyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 42, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  
z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. W Uchwale Nr VI/24/2011 Rady Gminy 

Bliżyn z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Gilów 1”, na obszarze gminy  

Bliżyn, wprowadza się następującą zmianę:  
§ 10 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4. Wysokość projektowanych i przebu-
dowywanych budynków należy ograniczyć:  
1) mieszkalnych jednorodzinnych do dwóch 

kondygnacji nadziemnych z możliwością wy-
korzystania poddaszy na cele mieszkaniowe 
w drugiej kondygnacji nadziemnej, o wyso-
kości do 10,0 m. 

2) gospodarczych, garaży do jednej kondygna-
cji nadziemnej, z ewentualnym użytkowym 
poddaszem w drugiej kondygnacji, o wyso-
kości do 4,5 m. 
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3) usługowych wolno stojących do jednej kon-

dygnacji nadziemnej, z ewentualnym użyt-
kowym poddaszem w drugiej kondygnacji,  
o wysokości do 10,0 m.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Bliżyn. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady:  

Jerzy Rams 
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UCHWAŁA NR IX/48/2011 
 RADY GMINY BLIŻYN 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów  

oraz wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 
§ 1. W uchwale Nr XX/131/2008 Rady 

Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008 roku w 
sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty tar-
gowej, sposobu jej poboru, określenia inkasen-
tów oraz wynagrodzenia za inkaso wprowadza 
się zmianę:  

1) § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. 
Ustala się inkasenta do pobierania opłaty 
targowej w osobie: Jacek Osóbka. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Bliżyn. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady: 
Jerzy Rams 
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UCHWAŁA NR IX/49/2011 
 RADY GMINY BLIŻYN 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie 
inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r, o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2006 r.  
 

Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust.12 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. , Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia  
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 
 


