Gmina Poraj

Poraj wysoko w tabeli najbardziej gospodarnych
gmin
„To bardzo obiektywne kryteria, które pokazują i wyłaniają liderów finansowych na mapie kraju” – podkreślają
współautorzy rankingu. Od lat najwyższe pozycje w finansowych rankingach samorządu terytorialnego w Polsce
zajmują choćby Kleszczów, Tarnowo Podgórne, Izabelin czy Nieporęt. W tegorocznej edycji Rankingu Finansowego
Samorządu Terytorialnego w Polsce Gmina Poraj znalazła się na 158 miejscu na 1548 gmin pod względem tych
najbardziej gospodarnych w 2018 roku. Autorzy analizowali finanse każdego polskiego samorządu, czyli 2400 gmin i
ponad 300 powiatów. Ranking przeprowadzili eksperci finansów publicznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biorąc pod uwagę m.in. dochody własne gmin, wydatki inwestycyjne, a
także wysokość środków unijnych pozyskanych na realizację zadań. "Te gminy, które zdobyły wysokie miejsca,
potrafią najlepiej zarządzać pieniędzmi" - podsumowują autorzy rankingu.

Ogłoszenie wyników autorskiego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce miało miejsce podczas
uroczystej gali V Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w Krakowie. Ranking został opracowany przez
ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z inicjatywy Fundacji Instytut
Studiów Wschodnich, będącego organizatorem krakowskiego Forum Ekonomicznego. Eksperci analizowali finanse
każdego polskiego samorządu, czyli 2400 gmin i ponad 300 powiatów.
Pod uwagę wzięli siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej
do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez
poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem, a także udział podatku dochodowego od osób fizycznych w
dochodach bieżących.
Analiza dochodów własnych poszczególnych gmin i miast, wydatków inwestycyjnych i pozyskanych na realizację
zadań środków unijnych pozwoliła na wyłonienie najbardziej gospodarnych gmin i miast w kraju. I tak, w kategorii
gmin wiejskich Gmina Poraj znalazła się na 158 miejscu, na 1548 gmin wiejskich w kraju. Zadowolenia z wyników
prestiżowego dla samorządów Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2018 rok nie kryje wójt
Gminy Katarzyna Kaźmierczak: „To niezwykle budujące, że analizy ekspertów ekonomicznych z prestiżowych
uczelni, wykazały dobre zarządzanie finansami naszej gminy. Biorąc pod uwagę ilość samorządów w Polsce,
uplasowanie się na tak wysokim poziomie najbardziej gospodarnych gmin to spora nobilitacja” – podkreśla wójt
Kaźmierczak. Jak uzasadnia współautor rankingu Zygmunt Berdychowski: „Te gminy, które zdobyły wysokie
miejsca, potrafią najlepiej zarządzać pieniędzmi. To bardzo skomplikowane badanie, które zawiera wiele zmiennych
składowych. Rozkłada na czynniki pierwsze finanse każdego polskiego samorządu, koncentrując się na dochodach
własnych, wydatkach inwestycyjnych czy środkach unijnych pozyskanych na realizację zadań. To bardzo obiektywne
kryteria, które pokazują i wyłaniają liderów finansowych na mapie kraju”.
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