
Zbiór aktów prawa miejscowego 

 gmina Małkinia Górna  

wydanych w latach 2003 – 2011 

 
2003 rok  

 

Nr aktu prawnego  

data 

 W sprawie Nr i data Dziennika 

Urzędowego 

41/IX/2003  

18 sierpnia 2003 r. 

uchwalenia Statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej  

 nr 232  

2 września 2003 r.  

22/5/2003 

31 marca 2003 r.  

uchwalenia Statutu Gminy Małkinia 

Górna  

nr 123  

 8 maja 2003 r.  

35/VI/2003  

28 kwietnia  2003 r.  

uchwalenia statutów sołectw  nr 160 

14 czerwca 2003 r.  

64/XIII/2003  

10 grudnia 2003 r. 

zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych  

nr 319 

27 grudnia 2003 r.  

 

2004 rok  

 

Nr aktu prawnego 

data 

W sprawie  Nr i data Dziennika 

Urzędowego 

77/XV/2004 

23 lutego 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej  

nr 63 

 21 marca 2004 r. 

87/XVI/2004 

31 marca 2004 r. 

likwidacji Szkoły Podstawowej w 

Daniłowie  

nr 101 

30 kwietnia 2004 r.  

88/XVI/2004  

31 marca 2004 r.  

likwidacji Szkoły Podstawowej w 

Grądach 

nr 101  

30 kwietnia 2004 r.  

108/XX/2004  

9 lipca 2004 r. 

utworzenia Zespołu Szkół 

Gminnych w Prostyni, aktu 

założycielskiego oraz nadania 

Statutu 

nr 176 

17 lipca 2004 r.  

109/XX/2004 

9 lipca 2004 r.  

utworzenia Zespołu Szkół 

Gminnych w Małkini Górnej, aktu 

założycielskiego oraz nadania 

statutu 

nr 176 

17 lipca 2004 r. 

110/XX/2004 

9 lipca 2004 r.  

ustalenia sieci oddziałów 

przedszkolnych oraz granic ich 

obwodów  

nr 176 

17 lipca 2004 r.  

111/XX/2004  

9 lipca 2004 r.  

ustalenia wysokości opłat za 

świadczenia udzielane przez 

Przedszkole Samorządowe w 

Małkini Górnej  

nr 176 

17 lipca 2004.  

112/XX/2004 

9 lipca 200 4 r.  

wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych  

nr 176  

17 lipca 2004 r.  

130/XXV/2004 

29 grudnia 2004 r. 

utworzenia straży gminnej w 

Małkini Górnej oraz nadania jej 

regulaminu  

nr 12 

16 stycznia 2005 r.  

134/XXV/2004 

29 grudnia 2004 r.  

nadania nazw ulic we wsi Kiełczew nr 12 

16 stycznia 2005 r.  

 



 

2005 rok 

 

Nr aktu prawnego 

data 

W sprawie Nr i data Dziennika 

Urzędowego 

139/XXVI/2005  

18 lutego 2005 r.  

dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolu i szkołach prowadzonych 

przez gminę Małkinia Górna oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie, 

pobieranych przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli  

nr 71  

5 kwietnia 2005 r.  

140/XXVI/2005 

18 lutego 2005 r.  

ustalenia opłaty administracyjnej za 

wydanie wypisu lub wyrysu z 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Małkinia Górna   

nr 71 

5 kwietnia 2005 r.  

143/XXVI/2005  

18 lutego 2005 r. 

zmiany uchwał Rady Gminy: nr 

109/XX/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. w 

sprawie utworzenia Zespołu Szkół 

Gminnych, aktu założycielskiego oraz 

nadania Statutu, nr 108/XX/2004 z dnia 9 

lipca 2004 r. w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni, aktu 

założycielskiego oraz nadania Statutu, nr 

148/XXXV/1997 z dnia 18 sierpnia 1997 

r. w sprawie nadania pierwszego Statutu 

Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini 

Górnej, nr 54/VI/99  z dnia 28 kwietnia 

1999 r. w sprawie nadania pierwszego 

Statutu Publicznemu Gimnazjum nr 2 w 

Małkini Górnej 

nr 71 

5 kwietnia 2005 r. 

145/XXVI/2005 

18 lutego 2005 r.  

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz granic ich obwodów  

nr 71  

5 kwietnia 2005 r.  

149/XXVI/2005  

18 lutego 2005 r.  

określenia szczegółowych zasad i trybu 

umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych gminy z tytułu 

należności pieniężnych do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz udzielania innych ulg w 

spłacaniu tych należności, a także 

wskazania organów do uprawnionych  

nr 71 

5 kwietnia 2005 r. 

151/XXVII/2005 

31 marca 2005 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych  

nr 116 

22 maja 2005 r.  

162/XXVII/2005 

31 marca 2005 r.  

uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół 

i Placówek Oświatowych w Małkini 

Górnej  

nr 116 

22 maja 2005 r.  

164/XXVII/2005 

31 marca 2005 r.  

ustalenia cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej 

oraz za korzystanie z gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej  

nr 116 

22 maja 2005 r.  



166/XXIX/2005  

15 czerwca 2005 r. 

uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Małkinia Górna na 

lata 2004 – 2011  

nr 168  

19 lipca 2005 

167/XXIX/05 

15 czerwca 2005 r.  

uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 

dla gminy Małkinia Górna na lata 2004 - 

2011 

nr 168 

19 lipca 2005 r.  

179/XXX/2005  

19 lipca 2005 r.  

nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi 

Szkół Gminnych w Prostyni  

nr 193 

23 sierpnia 2005 r.  

180/XXX/2005  

19 lipca 2005 r. 

wzniesienia pomnika dla uczczenia 25 

rocznicy powstania Solidarności  

nr 193 

23 sierpnia 2005 r.  

182/XXXI/2005  

15 września 2005 r.  

nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Małkinia Górna  

nr 224 

5 października 2005 r.  

 

 

 

2006 rok  

 

Nr aktu prawnego data 

data 

W sprawie Nr i data Dziennika 

Urzędowego 

213/XXXVI/2006 

31 marca 2006 r. 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Małkinia Górna  

nr 96 

24 maja 2006 r.  

212/XXXV/2006  

31 marca 2006 r.  

regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków  

nr 96  

24 maja 2006 r. 

214/XXXVI/2006 

31 marca 2006 r.  

zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w szkołach i 

placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina 

Małkinia Górna 

nr 96  

24 maja 2006 r.  

216/XXXVI/2006 

31 marca 2006 r.  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna 

(Grady, Poniatowo) 

nr 111 

13 czerwca 2006 r.  

217/XXXVI/2006 

31 marca 2006 r.  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna 

(Kiełczew)  

nr 111 

13 czerwca 2006 r.  

218/XXXVI/2006  

31 marca 2006 r.  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna 

(Prostyń) 

nr 111 

 13 czerwca 2006 r.  

219/XXXVI/2006  

31 marca 2006 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna  

(Błędnica, Orło)  

nr 111 

13 czerwca 2006 r.  

220/XXXVI/2006 

31 marca 2006 r.  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna 

(Zawisty Podleśne)  

nr 111 

13 czerwca 2006 r.  

224/XXXVIII/2006 

29 czerwca 2006 r.  

nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Zawisty Nadbużne 

nr 157 

11 sierpnia 2006 r. 
 

 

 

 



2007 rok 

 

Nr aktu prawnego 

 

W sprawie Nr i data Dziennika Urzędowego 

32/VI/2007  

30 marca 2007 r.  

nadania nazw ulicom w miejscowości 

Małkinia Górna  

nr 102 

2 czerwca 2007 r.  

33/VI/2007 

30 marca 2007 r.  

nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Zawisty Nadbużne 

nr 102 

2 czerwca 2007 r.  

38/IX/2007 

28 maja 2007 r.  

zmieniająca uchwałę nr 

164/XXVII/2005 z dnia 31 marca 2005 

r. w sprawie ustalenia cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z gminnych obiektów i  

urządzeń użyteczności publicznej 

nr 170 

28 sierpnia 2007 r. 

52/XI/2007  

16 lipca 2007 r.  

nadania nazwy ulic w miejscowości 

Zawisty Nadbużne  

nr 162 

18 sierpnia 2007 r.  

59/XIII/2007 

27 września 2007 r. 

nadania nazwy ulic w miejscowości 

Zawisty Nadbużne  

nr 203 

8 października 2007 r. 

65/XIII/2007 

27 września 2007 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Straży Gminnej w Małkini 

Górnej oraz nadania jej Regulaminu 

nr 235 

19 listopada 2007 r.  

16/2007 z 9 marca 

2007 r.  

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie 

wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części  

97 

26 maja 2007 r.  

 

 

2008 rok  

 

Nr aktu prawnego 

data 

W sprawie Nr i data Dziennika 

Urzędowego 

92/XVII/2008 

4 lutego 2008 r.  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna 

(obręb geodezyjny Poniatowo działki nr 

ewid. 511, 512, 513, 514) 

nr 48 

8 kwietnia 2008 r.  

96/XVIII/2008 

10 marca 2008 r.  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna 

(obręb geodezyjny Grądy, działki nr 

ewid. 1208/1, 1208/2 i 1209 

nr 48  

 8 kwietnia 2008 r.  

110/XXI/2008 

26 czerwca 2008 r.  

ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży 

nr 140 

16 sierpnia 2008 r.  

112/XXI/2008  

26 czerwca 2008 r.  

podziału sołectwa Małkinia Górna II nr 140 

16 sierpnia 2008 r. 

126/XXIV/2008  zmieniająca uchwałę w sprawie nr 215 



21 listopada 2008 r.  uchwalenia Statutu Gminy Małkinia 

Górna  

14 grudnia 2008 r. 

127/XXIV/2008 

21 listopada 2008 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw gminy 

Małkinia Górna  

nr 215 

14 grudnia 2008 r. 

 

 

 

2009 rok 

 

Nr aktu prawnego 

data 

W sprawie Nr i data Dziennika 

Urzędowego 

148/XXVI/2009 r.  

25 lutego 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania  

nr 53  

19 kwietnia 2009 r.  

 164/XXVIII/2009  

21 kwietnia 2009 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Małkinia 

Górna  

nr 89 

12 czerwca 2009 r. 

173/XXXI/2009 28 lipca 

2009 r.  

ustalenia stawek procentowych opłaty 

adiacenckiej  

nr 203 

10 grudnia 2009 r.,  

181/XXXII/2009 

27 sierpnia 2009 r.  

górnych  stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

obowiązujących na terenie gminy 

Małkinia Górna 

nr 161  

15 października 2009 r.  

190/XXXIV/2009 

12 listopada 2009 r. 

wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości  ciekłych 

nr 203 

10 grudnia 2009 r.,  

191/XXXIV/2009 

12 listopada 2009 r.  

wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 

nr 203  

10 grudnia 2009 r.,  

192/XXXIV/2009  

12 listopada 2009 r.  

regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Małkinia Górna  

nr 203 

10 grudnia 2009 r.  

 

206/XXXV/2009 

21 grudnia 2009 r.  

nadania nazw ulicom w miejscowości 

Małkinia Górna i Zawisty Podleśne  

nr 27 

8 lutego 2010 r. 

208/XXXV/2009  

21 grudnia 2009 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Małkini Górnej  

nr 27 

8 lutego 2010 r. 

 



2010 rok 

 

Nr aktu prawnego 

data 

W sprawie Nr i data Dziennika 

Urzędowego 

211/XXXVI/2010 

29 marca 2010 r.  

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Małkini Górnej  

nr 128 

1 lipca 2010 r. 

215/XXXVI/2010 

29 marca 2010 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna 

(obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, 

działki numer ewidencyjny 711 i 712) 

nr 106  

26 maja 2010 r. 

216/XXXVI/2010 

29 marca 2010 r. 

regulaminu określającego wysokość i 

szczegółowe warunki przyznawania 

dodatku za wysługę lat, dodatku 

motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, 

dodatku za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych  

zastępstw, a także nagród i dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych 

prowadzonych przez gminę Małkinia 

Górna  

nr 128 

1 lipca 2010 r.  

 241/XLI/2010 

28 września 2010 r. 

określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

nr 209 

14 grudnia 2010 r. 

248/XLII/2010 

9 listopada 2010 r.  

uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini 

Górnej. 

 nr 219 

29 grudnia 2010 r. 

222/XXXVII/2010 

29 kwietnia 2010 r.  

zmiany uchwały nr 213/XXXVI/2006 

Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 

marca 2006 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Małkinia Górna  

nr 129 

3 lipca 2010 r.  

 

 

2011 rok 

 

Nr aktu prawnego 

data 

W sprawie nr i data Dziennika 

Urzędowego 

41/VI/2011  

4 lipca 2011 r.  

ustalenie wysokości opłat za 

świadczenia oraz ustalenie czasu 

przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w Przedszkolu 

Samorządowym i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

 Nr 144 

11 sierpnia 2011 r. 



podstawowych prowadzonych przez 

gminę Małkinia Górna 

46/VII/2011 

26 września 2011 r.  

uchwalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy  

nr 193 

22 października 2011 r. 

51/VIII/2011 

28 października 2011 r.  

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz określenia zwolnień 

w tym podatku  

nr 207 

14 listopada 2011 r. 

52/VIII/2011 

28 października 2011 r.  

obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego  

nr 207 

14 listopada 2011 r.  

58/IX/2011 

29 listopada 2011 r.  

opłaty targowej na terenie gminy 

Małkinia Górna i sposobu jej poboru  

nr 232 

15 grudnia 2011 r.  

59/IX/2011  

29 listopada 2011 r.  

określenia stawek podatku od środków 

transportowych 

nr 232 

15 grudnia 2011 r.  

64/X/2011 

30 grudnia 2011 r. 

przyjęcia zasad i trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji celowej i 

sposobu jej rozliczania spółkom 

wodnym działającym na terenie gminy 

Małkinia Górna  

poz. 632  

 26 stycznia 2012 r. 

65/X/2011 

30 grudnia 2011 r.  

określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych 

poz. 633  

 26 stycznia 2012 r. 

 

Powyższe akty prawne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w 

zakładce uchwały Rady Gminy.  

 

 

 

                  Wójt 

 

        mgr inż. Marek Kubaszewski 


