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GMINA SIEWIERZ NA VI MIEJSCU W POLSCE WŚRÓD GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH WEDŁUG
RANKINGU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH 2017
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, w którym mogą uczestniczyć
wszystkie miasta, gminy i powiaty z całej Polski. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys.
mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa przez cały rok
kalendarzowy, a gminy w nim uczestniczące są oceniane według kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne
i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa
informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych;
współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd
oraz od zrealizowanych działań.
Wyniki osiągnięte w kolejnej edycji rankingu uplasowały Gminę Siewierz na 6. Miejscu w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Polsce i na 2.
miejscu w województwie śląskim. Jest to bardzo wysoka lokata, świadcząca o dużym zaangażowaniu władz samorządowych w rozwój Gminy Siewierz i
poprawę jakości życia mieszkańców. Potwierdza ona również efektywne wdrażanie rozwiązań dobrze służących mieszkańcom w wielu obszarach życia w
naszej gminie.
Należy zauważyć, iż to kolejny opublikowany ranking w którym bardzo wysoko oceniane są dokonania Gminy Siewierz.
Oto czołowa dziesiątka w kategorii Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
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Miasto Bolesławiec - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017
Miasto Biłgoraj
Miasto Płońsk
Miasto Czechowice-Dziedzice
Miasto Barcin
Miasto Siewierz
Miasto Stronie Śląskie
Miasto Polanica-Zdrój
Miasto Sochaczew ex aequo Miasto Brwinów
Miasto Lądek Zdrój
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