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1.
2.
3.

Uchwała Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

IV/11/2014
30 grudnia 2014 r.
V/25/2015
6 lutego 2015 r.
V/26/2015
6 lutego 2015 r.

w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2015
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Karwice.
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr 84/4 w obrębie ewidencyjnym Sulechowo oraz 191/4 w
obrębie Podgórki, gm. Malechowo

Ogłoszenie uchwały w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego
Poz. 169
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Poz. 884
z dnia 16 marca 2015 r.
Poz. 885
z dnia 16 marca 2015 r.

4.

VI/31/2015
24 marca 2015 r.

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku Poz. 1142
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości z dnia 1 kwietnia 2015 r.
wynagrodzenia za inkaso

5.

VI/40/2015

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

24 marca 2015 r.

przestrzennego części obrębów Bartolino, Kusice, Niemica gminy

Poz. 1625
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Malechowo
6.

VI/41/2015
24 marca 2015 r.

7.

VI/42/2015
24 marca 2015 r.

8.

VI/43/2015
24 marca 2015 r.

Prawo miejscowe
Kadencja 2014-2018

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów Przystawy i Grabowo gminy
Malechowo
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów Sulechowo, Sulechówko,
Darskowo, Borkowo, Lejkowo gminy Malechowo
określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na terenie
Gminy Malechowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Poz. 1626
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Poz. 1627
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Poz. 1628
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
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Uchwała Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

w sprawie

Ogłoszenie uchwały w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

9.

VI/45/2015
24 marca 2015 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo
w 2015 roku

Poz. 1629
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

10.

X/67/2015
25 czerwca 2015 r.
XI/77/2015
27 sierpnia 2015 r.

ustalenia opłaty za wypożyczenie zestawu hydrantowego

Poz. 3198
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Poz. 3689
z dnia 2 października 2015 r.

12.

XI/78/2015
27 sierpnia 2015 r.

13.

XII/88/2015
30 września 2015 r.

Poz. 4146
z dnia 8 października 2015 r.

14.

XIII/91/2015
29 października 2015 r.
XIII/92/2015
29 października 2015 r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym.
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych w zakresie podatku leśnego.

16.

XIII/93/2015
29 października 2015 r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych w zakresie podatku rolnego.

Poz. 4329
z dnia 6 listopada 2015 r.

17.

XIII/94/2015
29 października 2015 r.

wysokości stawek podatku od nieruchomości

Poz. 4330
z dnia 6 listopada 2015 r.

11.

15.

Prawo miejscowe
Kadencja 2014-2018

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Malechowo.

Poz. 3690
z dnia 2 października 2015 r.

Poz. 4327
z dnia 6 listopada 2015 r.
Poz. 4328
z dnia 6 listopada 2015 r.
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Rady Gminy Malechowo
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w sprawie

Ogłoszenie uchwały w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

18.

XIII/95/2015
29 października 2015 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2016 r.

Poz. 4331
z dnia 6 listopada 2015 r.

19.

XIII/96/2015
29 października 2015 r.

Poz. 5278
z dnia 09 grudnia 2015 r.

20.

XIV/100/2015
30 listopada 2015 r.

określenia innego sposobu dokumentowania wykonania
obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

21.

XIV/101/2015
30 listopada 2015 r.

określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2016
r.

Poz. 4963
z dnia 03 grudnia 2015 r.

22.

XIV/102/2015
30 listopada 2015 r.
XIV/106/2015
30 listopada 2015 r.

wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Poz. 4964
z dnia 03 grudnia 2015 r.
Poz. 10
z dnia 07 stycznia 2016 r.

Lp.

23.

24.

XIV/111/2015
30 listopada 2015 r.

25.

XV/116/2015
29 grudnia 2015 r.

26.

XV/117/2015
29 grudnia 2015 r.

27.

XVI/123/2016

Prawo miejscowe
Kadencja 2014-2018

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Malechowie do prowadzenia postępowań w
sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie gminy Malechowo.
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Malechowo.
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie.

Poz. 5101
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Poz. 5499
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Poz. 654
z dnia 08 lutego 2016 r.
Poz. 123
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Poz. 1316
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Uchwała Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

28.

25 lutego 2016 r.
XVI/127/2016
25 lutego 2016 r.

29.

XVI/128/2016
25 lutego 2016 r.

30.

XVII/138/2016
21 kwietnia 2016 r.

31.

XVII/139/2016
21 kwietnia 2016 r.
XVII/140/2016
21 kwietnia 2016 r.
XIX/152/2016
20 czerwca 2016 r.

32.
39.

40.
41.

42.

XIX/155/2016
20 czerwca 2016 r.
XXI/166/2016
22 września 2016 r.
XXI/167/2016
22 września 2016 r.

w sprawie

określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Malechowo.
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo
w 2016 roku.
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Malechowo.
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
zmian w Statucie Gminy Malechowo.
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości.

Ogłoszenie uchwały w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego

z dnia 25 marca 2016 r.
Poz. 1109
z dnia 09 marca 2016 r.

Poz. 1317
z dnia 25 marca 2016 r.
Poz. 1752
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Poz. 2156
z dnia 30 maja 2016 r.
Poz. 1745
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Poz. 2531
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Poz. 2994
z dnia 20 lipca 2016 r.
Poz. 3630
z dnia 03 października 2016 r.
Poz. 3631
z dnia 03 października 2016 r.

43.

Prawo miejscowe
Kadencja 2014-2018
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