
Trwajàcy od kilku lat kryzys i wynikajàce z tego
faktu spowolnienie gospodarcze oraz realny spadek
dochodów gmin jest bardzo dobrym momentem do
oceny aktywnoÊci i dokonaƒ w∏adz samorzàdowych.
Organizowany przez dziennik „Rzeczpospolita” Ran-
king Samorzàdów daje odpowiedê na pytania: Co uda-
∏o si´ zrobiç w gminach w minionym okresie wzgl´dnej
prosperity? Jak wykorzystano Êrodki unijne? Jakie sà
efekty dzia∏aƒ w∏adz samorzàdowych w zakresie two-
rzenia infrastruktury komunalnej i miejsc pracy. Jak
wreszcie wyglàda zad∏u˝enie gmin?

W Rankingu Samorzàdów doceniane sà te miasta
i gminy, które prowadzà polityk´ zrównowa˝onego
rozwoju, du˝o inwestujà, podnoszàc standard ˝ycia
mieszkaƒców i jakoÊç us∏ug publicznych, dbajà o roz-
wój przedsi´biorczoÊci, a jednoczeÊnie w odpowiedzial-
ny sposób strzegà gminnych finansów. Samorzàdy oce-
niane w rankingu podzielono na trzy kategorie:

- miasta na prawach powiatu,
- pozosta∏e gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
- gminy wiejskie.
Konkurs przebiega∏ w dwóch etapach. W pierwszym

kapitu∏a, na podstawie danych pochodzàcych z Minis-
terstwa Finansów, wybra∏a miasta i gminy, które naj-
lepiej zarzàdza∏y swoimi finansami w latach 2009-2012,
równoczeÊnie najwi´cej inwestujàc. Oceniano m. in.:

- dynamik´ wzrostu wydatków majàtkowych w prze-
liczeniu na jednego mieszkaƒca,

- wartoÊç Êrodków unijnych w przeliczeniu na je-
dnego mieszkaƒca,

- zad∏u˝enie samorzàdu w stosunku do dochodów,
- dynamik´ wzrostu dochodów w∏asnych,
- nadwy˝k´ operacyjnà w stosunku do dochodów,
- relacj´ nak∏adów inwestycyjnych do przyrostu

zad∏u˝enia,
- dynamik´ wzrostu wydatków ogó∏em na jednego

mieszkaƒca,
- transport i ∏àcznoÊç,
- ochron´ Êrodowiska.

Przy ocenie brano pod uwag´ dane za lata 2009-2012.
Po zakoƒczeniu pierwszego etapu, kapitu∏a dyspo-

nowa∏a listà samorzàdów, których finanse najlepiej
odpowiada∏y przyj´tym kryteriom. Z blisko 2500 miast
i gmin, do drugiego etapu zakwalifikowane zosta∏y
564 samorzàdy. Do gmin, które znalaz∏y si´ w kolej-
nym etapie, skierowane zosta∏y ankiety zawierajàce
16 szczegó∏owych pytaƒ o charakterze gospodarczym
i spo∏ecznym. Ka˝da z odpowiedzi by∏a odr´bnie oce-
niana. Punktacja z obu etapów decydowa∏a o pozycji
w Rankingu Samorzàdów „Rzeczpospolitej”. Oceny
dokonywa∏a kapitu∏a, w sk∏ad której weszli: prof. Je-
rzy Buzek - Przewodniczàcy Kapitu∏y, Dariusz Kacprzyk
- Prezes Zarzàdu Banku Gospodarstwa Krajowego,

prof. Jerzy St´pieƒ - by∏y Prezes Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego, który zajà∏ miejsce zmar∏ego prof. Micha∏a
Kuleszy, Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Zwiàzku
Miast Polskich, Pawe∏ Tomczak - Dyrektor Biura Zwiàz-
ku Gmin Wiejskich, Adam Kowalewski - Prezes Rady
Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego i dziennika „Rzeczpospolita”.

W poszczególnych kategoriach zwyci´zcami zostali:
- miasto na prawach powiatu - Sopot,
- gminy miejskie i miejsko-wiejskie - Krynica Morska,
- gminy wiejskie - Tarnowo Podgórne.
Z satysfakcjà pragn´ odnotowaç, ˝e w kategorii

„gminy miejskie” i „wiejsko-miejskie”, Ciechocinek
zosta∏ sklasyfikowany na 38 pozycji w kraju! W 2012 r.
by∏o to miejsce 60. Wynik ten stawia nas na 1 pozycji
wÊród ma∏ych miast w województwie kujawsko-po-
morskim. W naszym województwie, poza Ciechocin-
kiem, w tej samej kategorii tzw. Z∏otej Setki „Rzecz-
pospolitej”, znalaz∏y si´ jeszcze: Brodnica (44 miejsce),
Koronowo (80 pozycja) i Solec Kujawski (83 miejsce
w 2013 r., a w 2012 r. 26 pozycja).

 W uroczystoÊci wr´czenia pamiàtkowych statuetek
i dyplomów, obok cz∏onków kapitu∏y konkursu i kie-
rownictwa dziennika „Rzeczpospolita”, uczestniczy∏a
Minister Rozwoju Regionalnego El˝bieta Bieƒkowska.

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz
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