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SAMORZĄDY
strona po stronie

Urząd Marszałkowski Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

ranking budżetów gmin 

– wyniki końcowe

ranking budżetów gmin 

– wydatki

ranking budżetów gmin 

– wydatki na mieszkańca

ranking budżetów gmin 

– nadwyżka/deficyt na mieszkańca

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark Welski

Urząd Miasta i Gminy Morąg

ranking budżetów gmin – zadłużenie

gmin w procentach dochodu

ranking budżetów gmin 

– gminy wiejskie

ranking budżetów gmin – gminy

miejskie i miejsko-wiejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie

Urząd Gminy Rybno

Urząd Gminy Iłowo-Osada

Urząd Gminy Płoskinia

Urząd Gminy Kurzętnik

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Urząd Miasta i Gminy Korsze

ranking budżetów powiatów

Starostwo Powiatowe w Olecku

Urząd Miasta Ostróda

Urząd Miasta Ostróda

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku

Warmińskim

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

w Górowie Iławeckim

Urząd Miasta Działdowo

Starostwo Powiatowe w Działdowie

Urząd Miasta Olsztyn

Robert Zienkiewicz
r.zienkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Trzynasty raz przedstawiamy ranking
budżetów gmin i powiatów woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie danych za 2010 r. przygoto-
waliśmy cztery zestawienia cząstkowe: 
1. wydatki, 2. wydatki na mieszkańca, 
3. nadwyżka/deficyt budżetowy na miesz-
kańca, 4. zadłużenie. W każdym zestawieniu
najlepsza gmina mogła zdobyć 116 punktów,
a najlepszy powiat 21 punktów (miasta-po-
wiaty Olsztyn i Elbląg ujęliśmy zarówno

w zestawieniu gmin, jak i powiatów). 
Zdobyte punkty dają końcowy ranking.
W tegorocznym rankingu zmieniliśmy dwa
z czterech kryteriów — dodaliśmy do pun-
ktacji ranking budżetów według zadłuże-
nia oraz ranking budżetów według nad-
wyżki/deficytu na mieszkańca. Dzięki
temu, że trzy z czterech kryteriów nie są
związane z wielkością gminy czy powiatu,
małe samorządy mają większe szanse na
zajęcie wysokiej pozycji w rankingu. Nic
więc dziwnego, że w porównaniu do ze-
szłego roku zestawienie wywróciło się do
góry nogami...

Warto też patrzeć nie tylko na wielkość bu-
dżetu, ale i jego kondycję. Czy samorząd jest
zadłużony? Czy wykonanie budżetu dało
nadwyżkę czy deficyt? Finanse gminne i po-
wiatowe również liczą się długu publicznego.

• Dane wyjściowe do rankingów pochodzą
ze strony internetowej Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.
• Informacja o liczbie mieszkańców 
pochodzi ze strony internetowej Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie.
• Opracowanie rankingów: 
Robert Zienkiewicz.
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