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Tegoroczna, jubileuszowa edycja prestiżowego rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” stanowiła okazję do posumowania dokonań samorządów za
ostatnie lata. Kapitule rankingu niezmiennie od 10 lat przewodniczy prof. Jerzy Buzek, a w jej skład wchodzi współtwórca reformy samorządowej prof.
Jerzy Stępień, a także przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Rady Programowej
Forum Ekonomicznego w Krynicy, banków, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Tegoroczny ranking powstał w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w
latach 2010-2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W   drugim etapie samorządy wypełniały ankietę składającą się z 18 zagadnień ,
w której prezentowały m.in. współpracę z organizacjami pozarządowymi, wyniki testów sześcioklasistów i gimnazjalistów, stopę bezrobocia i sposoby
zapobiegania bezrobociu w gminie, liczbę nowych podmiotów gospodarczych i działania wspierające przedsiębiorczość, stosowanie narzędzi
zarządzania jakością (CAF, ISO), promocję gminy, badanie wiarygodności kredytowej oraz sprawozdań budżetowych, gospodarkę przestrzenną i
wsparcie dla dużych rodzin. Gminy odpowiadając na ankietę musiały zawrzeć informacje najczęściej z 2-3 ostatnich lat. Badana tematyka pokrywała
się z zakresem zadań samorządu i pozwalała na całościową ocenę funkcjonowania gmin.

Ranking zakończył się sukcesem gminy wiejskiej Mielec, która po podsumowaniu zajęła 22 miejsce wśród najlepszych gmin wiejskich. Gmina zarazem
po raz pierwszy w historii została odnotowana w pierwszej 100 najlepszych samorządów wiejskich w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.

Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek nie kryje satysfakcji z tego osiągnięcia ;

„Rankingi nie stanowią o jakości życia mieszkańców, nie budują obrazu naszej gminy jako krainy szczęśliwości ale w jakiś sposób wskazują, że z
rozwiązywaniem wielu problemów naszej społeczności radzimy sobie całkiem nieźle. Stanowią one też podsumowanie ponad trzyletniego okresu
intensywnej pracy i konsekwencji w realizacji obranego kierunku rozwoju. Wszystkim osobom, które z zaangażowaniem działały na rzecz dobra naszej
Gminy, na rzecz rozwoju i budowy dobrego i nowoczesnego wizerunku Gminy Wiejskiej Mielec składam serdeczne podziękowania.”

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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