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UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD W RANKINGU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH - VI
MIEJSCE GMINY SIEWIERZ

W dniu 27 kwietnia 2018 r. podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie
odbyła się uroczysta Gala, na której wręczono statuetki i dyplomy zwycięzcom Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów 2017. Nagrodę dla Gminy Siewierz odebrał Zastępca Burmistrza Dariusz
Waluszczyk. Przypomnijmy, że Gmina Siewierz zajęła VI miejsce w Polsce w kategorii "gmin miejskich i
miejsko-wiejskich", a zarazem II miejsce w województwie śląskim. To bardzo dobry wynik, świadczący
o zaangażowaniu władz lokalnych w rozwój naszej gminy i poprawę jakości życia mieszkańców. Gmina
Siewierz została jednocześnie laureatem Rankingu Energii Odnawialnej ZPP 2017 zajmując III miejsce w
swojej kategorii.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek
Powiatów Polskich. 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. Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według
wielu 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. Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany
na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło - przez cały rok. Oddaje też rzeczywistość z
tego względu, że w praktyce uczestnikami rankingu są całe wspólnoty samorządowe i lokalne. Mieszkańcy
mogą wnieść własny wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie
prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale
także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny
eksperckiej w ramach rankingu ZPP.
Patronat medialny nad Rankingiem sprawują Dziennik Warto Wiedzieć oraz FAKTY Magazyn
Gospodarczy.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

