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15. MIEJSCE GMINY SIEWIERZ W RANKINGU SAMORZĄDÓW

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 23 listopada wyniki ogólnopolskiego rankingu samorządów, w
którym najlepsze gminy są oceniane pod względem m.in. rozwoju usług, podnoszenia standardu życia
mieszkańców, wdrażania nowoczesnych rozwiązań i wykorzystywania funduszy unijnych. Po raz kolejny w
rankingu wysoko uplasowała się Gmina Siewierz, która zanotowała awans w zestawieniu i zajęła 15.
miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w skali całego kraju a zarazem 1. miejsce, biorąc
pod uwagę wyłącznie województwo śląskie. Podczas gali podsumowującej XIII edycję Rankingu
Samorządów, nagrodę dla Gminy Siewierz, jako laureata rankingu, odebrał Burmistrz Zdzisław Banaś.
Ranking Samorządów uznawany jest jako prestiżowy i wiarygodny, gdyż oceny funkcjonowania
miast i gmin dokonuje zewnętrzna, niezależna jednostka, na podstawie danych z różnych źródeł.
Należy podkreślić, że jest to przedsięwzięcie o charakterze niekomercyjnym, co oznacza, że samorządy nie
ponoszą żadnych kosztów ﬁnansowych w związku z udziałem w rankingu. Jego organizatorem jest redakcja
„Rzeczpospolitej” a kryteria ocen ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera prof.
Jerzego Buzka. Ranking stanowi coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich
samorządach. W Rankingu wyróżniane są najlepiej zarządzane samorządy, które najskuteczniej dbają o
rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i
bezpieczeństwa finansowego.
Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę Rankingu,a ocenianie odbywało się w
dwóch etapach. W pierwszym etapie wybierano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały
swoimi finansami w latach 2012–2015 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod
uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się
w wybranych kategoriach. Aby zakwalifikować samorządy do drugiego etapu, oceniano między innymi:
dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w latach 2012–2015; wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie
w latach 2012–2015 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta; indywidualny wskaźnik zadłużenia;
nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2012–2015; dynamikę wzrostu dochodów
własnych w latach 2012–2015; relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach
2012–2015 oraz dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w latach 2012– 2015.
Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać maksymalnie 57 punktów. Po zakończeniu
pierwszego etapu sporządzono listę samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom
wyznaczonym przez kapitułę. Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. W grupie tej znalazło
się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich, które
oceniano na podstawie wskaźników ze sprawozdań budżetowych oraz danych ankietowych podanych przez
samorządy.
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