
 

UCHWAŁA Nr 353/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 7 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019” skierowanego do 
gmin z  terenu województwa małopolskiego. 
 
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 
oraz art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r.  o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1530 z późn.zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 
1. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza Konkurs pn. „Małopolska Wieś 2019”, 

zwany dalej Konkursem. 

2. Zasady i tryb Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący Załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

  
Środki finansowe na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2019 r., zadanie numer W/RO/07/5.2.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Geodezji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, zwanego dalej 

Konkursem, jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz 

podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.  

W celu przeprowadzenia Konkursu konieczne jest przyjęcie Regulaminu, który 

określi jego warunki i zasady oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników 

Konkursu. Przedmiotowy Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach 

Konkursu są gminy z obszaru Województwa Małopolskiego, na terenie których 

położone są sołectwa biorące udział w Konkursie. 

Konkurs „Małopolska Wieś 2019” organizowany jest w trzech kategoriach: 

1) Najpiękniejsza Małopolska Wieś, 

2) Nowatorska Małopolska Wieś, 

3) Małopolska Wieś w Sieci.  

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza 

i Nowatorstwa Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie 

sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego Konkurs, 

a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w ostatnim roku.  

Oceny formalnej złożonych zgłoszeń do Konkursu dokona Departament 

Rolnictwa i  Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

Decyzję o wyborze gmin z obszaru Województwa Małopolskiego na terenie 

których położone są sołectwa - Laureaci Konkursu, podejmie Zarząd Województwa 

Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs w formie 

uchwały i przekłada Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin 

rekomendowanych przez siebie do przyznania pomocy finansowej wraz 

z  zaproponowaną wysokością dotacji. Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje 

decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały. 

Konkurs jest III edycją ogłoszonego w roku 2017 i 2018 konkursu pn. „Niezwykła 

Małopolska Wieś”.   

 


