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Saldo migracji gminnych 

wewnętrznych oraz saldo 

migracji zagranicznych 

w poszczególnych gminach

w 2011 roku

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego

Zarejestrowani bezrobotni 

w stosunku do ludności

w wieku produkcyjnym 

w poszczególnych gminach

31.12.2011

Warmińsko-Mazurska Agencja 

Rozwoju Regionalnego

Zadłużenie budżetów gmin 

pod koniec III kwartału 2012 r.

Zadłużenie budżetów

powiatów pod koniec 

III kwartału 2012 r.

Starostwo Powiatowe 

w Węgorzewie

Urząd Gminy Ostróda

Starostwo Powiatowe 

w Działdowie

Urząd Gminy Płośnica

Urząd Gminy Rybno

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze

Sp. z o.o. w Działdowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Działdowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Własnościowa

w Działdowie

Urząd Gminy Iławo-Osada

Urząd Miasta i Gminy Kisielice

Urząd Miasta i Gminy Susz

Urząd Miasta Iława

Urząd Gminy Dywity

K
olejne wydanie
„Gazety Samorzą-
dowej” przynosi,
jak zawsze, naj-
nowsze informacje

z gmin i powiatów naszego re-
gionu oraz o pracy samorządu
wojewódzkiego.
Zapraszamy także do zapozna-
nia się z danymi statystycznymi
dotyczącymi gmin. Według naj-

nowszych dostępnych danych
opracowaliśmy zestawienie po-
kazujące, jak wygląda migracja
mieszkańców w poszczególnych
gminach. Wiele gmin traci
mieszkańców, ale są też takie,
w których meldują się nowe
osoby, także z zagranicy.
Statystyka dotycząca bezrobo-
cia podawana jest zazwyczaj na
szczeblu powiatowym, co odpo-

wiada strukturze powiatowych
urzędów pracy. Kolejny raz
przygotowaliśmy zestawienie
pokazujące, jakie jest bezrobo-
cie w poszczególnych gminach.
Pozycja niektórych miejscowo-
ści może zaskoczyć.
Stale przyglądamy się w „Gaze-
cie Samorządowej” zadłużeniu
gmin i powiatów. Tym razem
sprawdziliśmy, jak wyglądało

ono na koniec 30 września
2012 r.
Już dziś zapraszamy do majo-
wej „Gazety Samorządowej”,
w której zaprezentujemy pełen
ranking budżetów samorządo-
wych za cały 2012 rok (wydatki,
wydatki na mieszkańca, defi-
cyt/nadwyżka na mieszkańca,
zadłużenie).
Robert Zienkiewicz


