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Opis przedsięwzięcia: 

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju 

społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy 

województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju 

gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników 

mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. 

Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking Gmin Lubelszczyzny stał się 

przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę 

oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

Przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami 

bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju poszczególnych gmin województwa lubelskiego oraz 

całego regionu. Podobne rankingi są opracowywane przez wybrane ośrodki regionalne FRDL w 

Małopolsce i na Podkarpaciu, w których od wielu lat służą jako wiarygodne i porównywalne źródło 

informacji nt. poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin. 

Wskaźniki: 

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2018-2020) 
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2018-

2020)  
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2018-2020) 
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r. 
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie 

programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 
2018-2020) 

6. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych 
inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.  

7. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku 
produkcyjnym w 2020 r. 

8. Średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r. 
9. Średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r. 
10. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 

mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r. 
11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w % 
12. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r. 
13. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. 
14. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 

2020 r. 
15. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r. 
16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów 

gmin na administrację publiczną w 2020 r. 
 


