
UCHWAŁA NR  1061/18  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 

2018”.  

 

 

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 Uchwałą  Nr 489/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny 

zgłoszeń w ramach II edycji konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”   

skierowanego do gmin z  terenu województwa małopolskiego, zm. Uchwałą Nr …. 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia…., Zarząd Województwa Małopolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdza wyniki konkursu pn. „Niezwykła 

Małopolska Wieś 2018” i ustala: 

1. Listę gmin z terenu województwa małopolskiego rekomendowanych do przyznania 

pomocy finansowej w ramach konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018.” 

Lista  stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

2. Listę gmin z terenu województwa małopolskiego nie rekomendowanych do 

przyznania pomocy finansowej w ramach konkursu pn. „Niezwykła Małopolska 

Wieś 2018.” Lista  stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Geodezji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W dniu 22 marca 2018 r. na mocy Uchwały Nr  489/18  Zarząd Województwa 

Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”. Głównym celem 

konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz 

podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców poprzez: 

1) promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu 

przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, 

2) promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, 

innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym 

i społecznym, 

3) promowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację 

i  integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi, 

4) kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, 

uszanowania wolności i postaw odpowiedzialnych za wspólnoty, tożsamości 

lokalnej, regionalnej i narodowej.  

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

1) Piękna Małopolska Wieś, 

2) Nowatorska Małopolska Wieś. 

       Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia  i zawierania umów w ramach 

konkursu są gminy województwa małopolskiego, na terenie których położone są 

sołectwa biorące udział w konkursie. Każde zgłoszenie musiało być podpisane przez 

burmistrza/wójta oraz sołtysa zgłaszanego sołectwa. Gmina mogła zgłosić do 

Konkursu tylko jedno sołectwo. Sołectwo mogło być zgłoszone tylko do jednej z dwóch 

kategorii: Piękna Małopolska Wieś lub Nowatorska Małopolska Wieś. Do udziału w 

konkursie wpłynęły 33 zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne. 

Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej były inicjatywy lokalne zrealizowane 

na terenie sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego konkurs. 

       Powołana  Komisja Konkursowa, w  oparciu o kryteria określone w Regulaminie 

Konkursu, dokonała oceny merytorycznej zgłoszonych przez gminy sołectw oraz 

dokonała wizji w  terenie. Efektem prac Komisji Konkursowej jest lista rekomendująca 

gminy z obszaru województwa małopolskiego, na terenie których położone są 

sołectwa biorące udział w konkursie do udzielenia pomocy finansowej. 

Zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu o rekomendacje Komisji 

Konkursowej podjął decyzję  o zatwierdzeniu wyników konkursu pn. „Niezwykła 

Małopolska Wieś 2018”, rekomendując udzielenie pomocy finansowej gminom 

w łącznej wysokości 620 000 zł. Załącznik nr 1 określa  listę gmin z terenu 

województwa małopolskiego rekomendowanych do przyznania pomocy finansowej 

wraz z proponowaną wysokością dotacji, natomiast załącznik nr 2 listę gmin z terenu 

województwa małopolskiego nie rekomendowanych do przyznania pomocy 

finansowej.  

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  1061/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 19 czerwca  2018 r. 

 

Lista gmin z terenu województwa małopolskiego, rekomendowanych do przyznania  

pomocy finansowej w ramach konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”.  

 

a) w kategorii Piękna Małopolska Wieś 

 

miejsce Gmina Sołectwo Wysokość dotacji  

1. Zabierzów Bolechowice 60 000,00 

2. Limanowa Pasierbiec 50 000,00 

3. Wolbrom Wierzchowisko 40 000,00 

3. Pałecznica Bolów 40 000,00 

wyróżnienie Ciężkowice Siekierczyna 20 000,00 

wyróżnienie Gołcza Wysocice 20 000,00 

wyróżnienie Koszyce Książnice Małe 20 000,00 

wyróżnienie Muszyna Milik 20 000,00 

wyróżnienie Nowy Wiśnicz Chronów 20 000,00 

wyróżnienie Olesno Podborze 20 000,00 

wyróżnienie Pleśna Lichwin 20 000,00 

wyróżnienie Stary Sącz Myślec 20 000,00 

wyróżnienie Sułoszowa Sułoszowa I 20 000,00 

Suma 370 000,00 

 

 

b) w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś  

 

miejsce Gmina Sołectwo Wysokość dotacji  

1. Olkusz Zederman 60 000,00 

2. Nowy Targ Klikuszowa 50 000,00 

3. Gnojnik Biesiadki 40 000,00 

wyróżnienie 
Gródek nad 
Dunajcem 

Przydonica 20 000,00 

wyróżnienie Raciechowice Żerosławice 20 000,00 



wyróżnienie Klucze Rodaki 20 000,00 

wyróżnienie Skrzyszów Skrzyszów 20 000,00 

wyróżnienie Uście Gorlickie Gładyszów 20 000,00 

Suma 250 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


