Powiat Myślenicki - na IV miejscu w Polsce - ponownie Laureatem
Rankingu Powiatów!
Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów za
2013 rok.
Powiat Myślenicki w kategorii powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców po
raz drugi z rzędu (poprzednio w Rankingu Powiatów za 2012 rok) został Laureatem
Rankingu Powiatów i z liczbą 39370 punktów zajął 4. miejsce w kraju!. To najlepszy
wynik oraz najwyższa lokata Powiatu Myślenickiego osiągnięta w dotychczasowych
ogólnopolskich edycjach prestiżowego rankingu samorządów powiatowych.
W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2012, w tej samej kategorii Powiat
Myślenicki został sklasyfikowany na 7. miejscu w Polsce z wynikiem 29 735 punktów.
Wynik Powiatu Myślenickiego uzyskany w Rankingu Powiatów za 2013 rok jest
znaczącym osiągnięciem, potwierdzającym awans naszego powiatu do ścisłej
czołówki krajowej samorządów powiatowych.
Wśród powiatów z Małopolski sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce, w kategorii
powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców na rok 2013, Powiat Myślenicki
był najlepszy - wyprzedził pozostałe powiaty z naszego województwa uzyskując
najwyższą punktację.
Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów dla zwycięzców
i okolicznościowych pucharów odbędzie się podczas Kongresu Regionów
w Świdnicy, który zaplanowano na 10-12 czerwca 2014 roku.
- 4. miejsce w Polsce a 1. w Małopolsce to ogromny sukces świadczący o realizacji
zadań pozytywnie oddziaływujących na życie mieszkańców powiatu myślenickiego.
Poprawa pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem (7. w Polsce i 3. w Małopolsce)
wynika ze wzrostu kwot środków krajowych i unijnych przeznaczonych na inwestycje
drogowe, służby zdrowia i oświaty. Z tych środków zmodernizowano m.in. drogę
powiatową Borzęta-Zakliczyn-Siepraw, Raciechowice-Dąbie-Zegartowice, osuwisko
w Pcimiu i wiele innych zadań drogowych, blok operacyjny w myślenickim szpitalu,
przeprowadzono szereg remontów i inwestycji w placówkach oświatowych oraz
domach pomocy społecznej. Nasz Powiat po raz kolejny sięgnął po wszystkie
dostępne źródła zewnętrznego dofinansowania - podkreślił starosta Józef Tomal.
- Śledząc Ranking Związku Powiatów Polskich obserwuję, że rywalizacja jest bardzo
duża. Miejsce to pokazuje jak wiele udało się zrealizować, ale pokazuje także pracę
wielu osób na rzecz rozwoju naszego powiatu. W niedługim czasie do rąk
mieszkańców trafi informator o który już są kierowane do nas zapytania. Będziecie
Państwo mogli uzyskać informację o wykonanych inwestycjach w 2013 roku, których
inwestorem był samorząd powiatowy. Zachęcam do lektury także na stronach
www.myslenicki.pl . - skomentował pozycję Powiatu Myślenickiego w Rankingu
wicestarosta Tomasz Suś.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów
Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na
bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok, a jego wyniki

zamieszczane są na platformie rankingowej. Ranking prowadzony jest w podziale na
sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: 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. Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska,
Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.
Kolejność w Rankingu ZPP to zestawienie postępów, wyników osiąganych przez
poszczególne
samorządy
oraz
zrealizowanych
projektów.
Samorządy
sklasyfikowane w Rankingu są oceniane na bieżąco przez ekspertów Związku
Powiatów Polskich według 93 kryteriów, podzielonych na jedenaście grup
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 urzędu,
promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja
rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz
gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,
współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim
Rankingu Powiatów ZPP w latach 2009 -2013
Rok

Miejsce

Punktacja

2009

183

1305

2010

182

1905

2011

18

27 070

2012

7

29 735

2013

4

39 370
***

W Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu (powiaty
grodzkie), a 314 to powiaty (powiaty ziemskie). Związek Powiatów Polskich zrzesza
316 powiatów i miast na prawach powiatów.
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