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Kto najsprawniej wykorzystuje fundusze UE >11 Najlepsze miasta i gminy w Polsce >15 Innowacyjny samorząd >22
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Zpunktu widzenia „Rzeczpospolitej”
samorządy mają 15 lat, bo w 1998 roku
po raz pierwszy opublikowaliśmy
zestawienie osiągnięć samorządów.  To
poważny wiek (dawniej oznaczający

koniec szkoły podstawowej) wymagający
wprowadzenia do życia istotnych zmian. Ta zasada
ma zastosowanie również do naszych lokalnych
władz. Jest pewne, że zasady ich działania muszą
się zmienić, zwłaszcza w części dotyczącej
gospodarki finansowej.

Kończy się okres radosnej dziecięcej młodości.
Kilkanaście pierwszych lat działania samorządów
zaowocowało górą doświadczeń, wykształciła się
grupa świadomych działaczy, powstały lokalne
stowarzyszenia, ale przede wszystkim urosła góra
długów. Do tego mające coraz większe problemy
państwo zaczyna spychać na samorządy coraz
więcej obowiązków, nie zasilając ich w dodatkowe
środki. To wszystko powoduje, że czekają nas
poważne zmiany. Bardzo wątpię, by udało się
zmusić ministra finansów do bardziej hojnego
wspomagania lokalnych budżetów. Z jego strony
nie powinny oczekiwać niczego dobrego.
Najprawdopodobniej minister będzie dążył do
dalszego ograniczenia możliwości zadłużania. 

Raczej jest też pewne, że kryzys zapuka do
lokalnych budżetów. Mimo że pieniądze unijne
ciągle są dostępne, władze będą oglądać z
wszystkich stron każdą złotówkę, zanim zdecydują
się ją wydać. Raczej kończy się era aquaparków i
fontann. Te inwestycje, które umilają życie
mieszkańców, ustąpią niezbędnym do właściwego
funkcjonowania lokalnych społeczności. Idą czasy
oszczędności i pragmatyzmu wydatkowego.
Oczywiście nie oznacza to, że samorządy powinny
rezygnować z należnych im dotacji z budżetu
państwa. 

Te wszystkie lokalne problemy finansowe są
bardzo widoczne w naszym rankingu samorządów.
Coraz więcej z nich ma kłopoty z poziomem
zadłużenia, spadają wydatki inwestycyjne. Jest
coraz trudniej. Tym większy podziw trzeba mieć dla
tych, którzy w tych trudnych czasach rozwijają się,
zwiększają dochody i poprawiają poziom życia
swoich mieszkańców. ∑
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Spo sób wy bo ru naj lep szych sa mo rzą dów
„Rzecz po spo li tej” jak co ro ku za twier dzi ła
nie za le żna ka pi tu ła. W jej skład we szli
przed sta wi cie le in sty tu cji i śro do wisk od lat
współ pra cu ją cych z sa mo rzą da mi

Do udzia łu w pra cach ka pi tu ły za pro si li śmy pro fe so rów – Je rze go
Buz ka, by łe go pre mie ra i sze fa eu ro par la men tu, oraz Mi cha ła Ku le -
szę, twór cę re for my sa mo rzą do wej, wi ce mi ni ster fi nan sów Han nę
Majsz czyk, spe cja li zu ją cą się w po dat kach po śred nich i sa mo rzą -
dach, oraz Pio tra Zy ga dłę z Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, wi -
ce dy rek to ra z de par ta men tu ko or dy nu ją ce go m.in. wdra ża nie pro -

gra mów dla sa mo rzą dów. Ko rzy sta my z baz da nych obu tych mi ni -
sterstw, wy bie ra jąc sa mo rzą dy, któ re wy gry wa ją pod wzglę dem wy -
ko rzy sta nia pie nię dzy po cho dzą cych z unij nych do ta cji. A ko rzy sta -
jąc z ba zy da nych re sor tu fi nan sów do ty czą cej fi nan sów jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go, mo gli śmy wy ło nić naj lep sze mia sta
i gmi ny w głów nym ran kin gu.

Do ka pi tu ły za pro si li śmy też przed sta wi cie li związ ków sa mo rzą -
do wych i  or ga ni za cji sa mo rzą do wych – Związ ku Miast Pol skich,
Związ ku Gmin Wiej skich RP, Fun da cji Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej,
jej członkiem jest też pre zes Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go, któ ry
po raz ko lej ny zo stał part ne rem re dak cji. Ka pi tu ła pod czas po sie dzeń
oma wia kry te ria oce ny miast i gmin sto so wa ne za rów no pod czas
pierw sze go eta pu se lek cji, gdy ana li zu je my da ne z mi ni sterstw Fi nan -
sów i Roz wo ju Re gio nal ne go, jak i dru gie go, gdy oce nia my od po wie -
dzi sa mo rzą dów na an kie ty ro ze sła ne przez re dak cję. ∑

prof. Jerzy Buzek 
poseł Parlamentu Europejskiego, 

był jego przewodniczącym 
w latach 2009-2012, 

premier RP 
w latach 1997-2001
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prof. dr hab.
Michał Kulesza

współtwórca reformy samorządowej 
w Polsce, od 1969 roku pracuje na

Uniwersytecie Warszawskim, partner
kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
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Andrzej Porawski
dyrektor Biura Związku Miast Polskich (od

1991 r.) i sekretarz Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego ze
strony samorządowej, problematyką

samorządową zajmuje się od 1981 roku
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Dariusz Daniluk
prezes Banku Gospodarstwa
Krajowego, od lat związany 

z bankowością, 
wcześniej był m.in. podsekretarzem

stanu w Ministerstwie Finansów
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Adam Kowalewski
prezes rady nadzorczej 

Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej oraz przewodniczący 

Głównej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej
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Paweł Tomczak
dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich
RP (od 1996 r.), w latach 1992 – 1996

w Fundacji Spółdzielczości Wiejskiej
realizował projekty związane 

z rozwojem obszarów wiejskich
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Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Finansów, zajmuje
się podatkami pośrednimi 

i samorządami
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Piotr Zygadło
wicedyrektor Departamentu

Koordynacji Wdrażania Funduszy
Unii Europejskiej w Ministerstwie

Rozwoju Regionalnego
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Anna Cieślak-
-Wróblewska

dziennikarka działu ekonomicznego „Rz”,
specjalizująca się w tematyce

samorządowej
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