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Gminy wiejskie 



Chełm Śląski Gmina wiejska 

woj. śląskie powiat  

bieruńsko-lędziński  

miejsce  122 / 20 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  11,68  /  329,25 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  26,73  /  98,60 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  21,88  /  71,91 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  68,25  /  68,33 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  86,29  /  83,80 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -48,67  /  -17,24 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  75,41  /  81,75 

Saldo migracji  7,67  /  8,36 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  53,33 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   94,35 /  94,61 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  15,40 /  51,54 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  32,09 /  73,39 

                    Punktacja sumaryczna 462,25  / 1000,37 



Wielka wieś Gmina wiejska 

woj. małopolski powiat krakowski miejsce  210 / 19 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  14,85  /  275,44 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  4,68  /  127,60 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  16,73  /  84,59 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  53,92  /  62,79 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  94,44  /  145,39 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -31,63  /  -22,12 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  85,23  /  100,34 

Saldo migracji  10,65  /  20,21 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  13,33 /  33,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   90,79 /  92,90 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  11,13 /  31,85 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  8,32 /  33,69 

                    Punktacja sumaryczna 395,08  / 1008,04 



Łysomice Gmina wiejska 

woj.  

kujawsko-pomorskie 

powiat  toruński miejsce  525 / 18 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  3,47  /  110,14 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  3,02  /  24,63 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  5,57  /  45,00 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  42,41  /  54,45 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  85,41  /  527,72 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -106,30  /  -56,10 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  80,96  /  86,60 

Saldo migracji  16,81  /  14,58 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  6,67 /  33,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   86,51 /  87,80 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  30,79 /  35,93 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  37,08 /  54,54 

                    Punktacja sumaryczna 297,48  / 1026,75 



Biała Błota Gmina wiejska 

woj.  

kujawsko-pomorskie 

powiat  bydgoski miejsce  21 / 17 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  50,02  /  132,26 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  13,07  /  93,87 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  37,87  /  66,38 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  53,49  /  62,57 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  272,50  /  340,89 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -64,40  /  -30,53 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  134,59  /  136,88 

Saldo migracji  43,59  /  32,90 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  40,00 /  46,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   82,94 /  88,43 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  35,34 /  39,84 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  61,06 /  49,49 

                    Punktacja sumaryczna 762,57  / 1065,42 



Słupno Gmina wiejska 

woj. mazowieckie powiat płocki miejsce  26 / 16 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  154,32  /  211,67 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  69,10  /  139,05 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  73,99  /  65,65 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  77,87  /  78,25 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  174,71  /  230,46 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -106,10  /  -47,88 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  78,99  /  95,93 

Saldo migracji  42,78  /  33,39 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  28,57 /  100,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   83,55 /  89,90 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  19,42 /  47,21 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  21,88 /  30,49 

                    Punktacja sumaryczna 722,68  / 1089,27 



Michałowice Gmina wiejska 

woj. mazowiecki powiat  pruszkowski miejsce  25 / 15 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  46,95  /  188,86 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  20,53  /  91,02 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  32,07  /  58,18 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  72,34  /  81,91 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  162,60  /  269,10 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -31,57  /  -20,33 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  163,89  /  188,14 

Saldo migracji  28,39  /  8,89 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  46,67 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   70,92 /  78,26 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  50,39 /  62,09 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  52,51 /  73,04 

                    Punktacja sumaryczna 728,42  / 1134,49 



Pawłowice Gmina wiejska 

woj. śląskie powiat pszczyński  miejsce  6 / 14 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  94,89  /  115,20 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  31,53  /  63,90 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  55,25  /  53,62 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  55,26  /  68,38 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  455,30  /  475,71 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -49,24  /  -21,79 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  66,46  /  66,22 

Saldo migracji  0,51  /  -3,08 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  46,67 /  46,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   96,13 /  96,47 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  55,41 /  67,85 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  63,11 /  91,81 

                    Punktacja sumaryczna 983,86  / 1137,26 



Raszyn Gmina wiejska 

woj. mazowiecki powiat pruszkowski  miejsce  15 / 13 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  53,19  /  133,68 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  14,48  /  41,63 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  29,66  /  46,61 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  77,46  /  78,46 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  305,86  /  399,64 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -33,20  /  -21,38 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  172,17  /  209,82 

Saldo migracji  4,47  /  6,38 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  53,33 /  53,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   69,92 /  73,66 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  32,21 /  48,80 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  35,92 /  59,38 

                    Punktacja sumaryczna 819,06  / 1137,74 



Lesznowola Gmina wiejska 

woj. mazowiecki powiat piaseczyński  miejsce  16 / 12 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  83,67  /  173,85 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  19,56  /  47,05 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  39,25  /  39,37 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  69,93  /  77,55 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  267,53  /  315,79 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -35,63  /  -24,22 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  140,40  /  211,22 

Saldo migracji  40,40  /  36,25 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  40,00 /  46,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   88,51 /  94,02 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  40,21 /  62,44 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  17,61 /  84,22 

                    Punktacja sumaryczna 817,11  / 1178,09 



Suchy Las Gmina wiejska 

woj. wielkopolskie powiat poznański miejsce  12 / 11 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  59,15  /  146,14 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  20,30  /  72,08 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  36,68  /  39,85 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  68,44  /  86,57 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  293,32  /  392,69 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -27,91  /  -12,28 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  161,22  /  184,23 

Saldo migracji  41,27  /  18,52 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  26,67 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   95,21 /  95,62 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  59,95 /  63,17 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  42,81 /  46,73 

                    Punktacja sumaryczna 885,66  / 1182,96 



Komorniki Gmina wiejska 

woj. wielkopolskie powiat poznański miejsce  10 / 10 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  45,20  /  146,32 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  18,51  /  72,92 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  41,33  /  67,50 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  68,20  /  81,31 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  408,63  /  448,30 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -37,18  /  -11,09 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  124,39  /  144,95 

Saldo migracji  25,13  /  58,01 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  40,00 /  53,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   93,06 /  95,61 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  35,68 /  52,11 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  39,67 /  59,82 

                    Punktacja sumaryczna 907,60  / 1278,88 



Nadarzyn Gmina wiejska 

woj. mazowieckie powiat pruszkowski  miejsce  28 / 9 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  82,13  /  373,11 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  10,77  /  29,78 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  32,61  /  55,63 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  79,54  /  74,08 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  226,06  /  369,18 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -36,15  /  -22,02 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  116,68  /  148,67 

Saldo migracji  25,23  /  28,68 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  26,67 /  26,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   89,76 /  91,30 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  22,29 /  41,80 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  31,93 /  58,33 

                    Punktacja sumaryczna 720,90  / 1292,14 



Podedwórze Gmina wiejska 

woj. lubelskie powiat parczewski miejsce  1155 / 8 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  4,43  /  583,37 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  5,61  /  568,42 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  7,90  /  139,66 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  30,69  /  8,57 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  42,97  /  48,11 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -55,24  /  -49,83 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  53,71  /  50,97 

Saldo migracji  -6,65  /  -6,30 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  6,67 /  6,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   85,01 /  86,08 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  4,40 /  6,42 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  9,21 /  10,31 

                    Punktacja sumaryczna 195,34  / 1470,21 



Mielno Gmina wiejska 

woj. pomorskie powiat  koszaliński miejsce  7 / 7 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  124,11  /  289,55 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  36,58  /  253,40 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  42,78  /  75,89 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  73,43  /  72,66 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  178,08  /  183,18 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -115,43  /  -53,97 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  297,14  /  318,10 

Saldo migracji  10,88  /  5,32 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  40,00 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   91,18 /  97,20 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  70,79 /  85,54 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  100,00 /  98,40 

                    Punktacja sumaryczna 955,17  / 1481,63 



Ornontowice Gmina wiejska 

woj. śląskie powiat mikołowski  miejsce  5 / 6 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  55,63  /  179,19 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  21,89  /  89,23 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  29,15  /  51,18 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  65,03  /  83,76 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  711,96  /  793,53 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -37,36  /  -16,80 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  80,21  /  76,29 

Saldo migracji  4,94  /  6,30 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  13,33 /  6,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   87,22 /  88,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  39,94 /  42,05 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  38,64 /  38,50 

                    Punktacja sumaryczna 1137,67  / 1484,23 



Puchaczów Gmina wiejska 

woj. lubelskie powiat  łęczyński miejsce  3 / 5 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  43,69  /  83,44 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  2,25  /  37,02 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  17,71  /  26,69 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  63,77  /  62,35 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  912,77  /  1039,72 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -71,99  /  -35,98 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  59,47  /  58,20 

Saldo migracji  8,77  /  11,60 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  13,33 /  13,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   90,67 /  90,92 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  18,57 /  26,05 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  20,51 /  49,13 

                    Punktacja sumaryczna 1190,37  / 1490,39 



Tarnowo Podgórne Gmina wiejska 

woj. wielkopolskie powiat poznański miejsce  2 / 4 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  33,90  /  239,49 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  26,59  /  147,23 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  24,80  /  62,15 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  70,94  /  82,05 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  828,39  /  862,24 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -32,19  /  -12,21 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  161,73  /  181,86 

Saldo migracji  24,76  /  24,47 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  46,67 /  46,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   93,50 /  94,59 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  40,15 /  54,17 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  69,74 /  70,00 

                    Punktacja sumaryczna 1393,33  / 1865,20 



Kobierzyce Gmina wiejska 

woj. dolnośląskie powiat wrocławski  miejsce  11 / 3 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  91,60  /  218,00 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  42,57  /  118,03 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  47,65  /  64,96 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  69,74  /  81,70 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  386,79  /  1168,27 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -58,85  /  -21,25 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  89,54  /  118,89 

Saldo migracji  14,20  /  22,17 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  33,33 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   91,40 /  92,32 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  37,60 /  47,14 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  24,74 /  59,57 

                    Punktacja sumaryczna 890,07  / 2028,56 



Rewal Gmina wiejska 

woj. 

zachodniopomorskie 

powiat gryficki miejsce  4 / 2 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  233,56  /  1228,87 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  69,47  /  368,12 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  52,97  /  77,27 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  87,99  /  91,31 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  164,40  /  271,44 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -120,50  /  -67,44 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  315,77  /  381,77 

Saldo migracji  13,02  /  9,31 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  40,00 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   94,82 /  97,52 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  91,40 /  94,07 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  100,00 /  91,00 

                    Punktacja sumaryczna 1168,95  / 2705,26 



Kleszczów Gmina wiejska 

woj. łódzkie powiat bełchatowski  miejsce  1 / 1 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  878,89  /  4120,90 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  600,06  /  451,36 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  64,23  /  73,23 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  96,57  /  96,96 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  4579,99  /  3696,12 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -69,13  /  -34,48 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  65,99  /  70,04 

Saldo migracji  37,71  /  18,10 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  33,33 /  26,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   93,69 /  94,29 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  71,64 /  74,53 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  42,71 /  45,58 

                    Punktacja sumaryczna 6507,47  / 8749,89 



 

Gminy miejsko-wiejskie 



Wieluń Gmina miejsko-wiejska 

woj. łódzkie powiat wieluński  miejsce  8 / 20 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  26,54  /  54,47 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  11,39  /  22,93 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  29,76  /  35,44 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  54,88  /  57,31 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  278,94  /  330,41 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -76,22  /  -57,80 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  115,07  /  111,50 

Saldo migracji  -1,85  /  -3,82 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  57,14 /  47,62 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   95,05 /  95,30 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  72,70 /  75,93 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  78,67 /  80,93 

                    Punktacja sumaryczna 802,23  / 906,62 



Łomianki Gmina miejsko-wiejska 

woj. mazowieckie powiat  

warszawski-zachodni   

miejsce  20 / 19 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  37,63  /  109,80 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  14,80  /  69,57 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  29,41  /  45,34 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  78,80  /  83,22 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  256,65  /  266,60 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -45,06  /  -24,56 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  185,23  /  187,31 

Saldo migracji  30,86  /  14,39 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  53,33 /  53,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   24,33 /  35,53 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  22,59 /  31,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  30,77 /  38,73 

                    Punktacja sumaryczna 724,25  / 919,57 



Międzychód Gmina miejsko-wiejska 

woj. wielkopolskie powiat międzychodzki  miejsce  53 / 18 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  18,77  /  86,68 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  5,07  /  65,90 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  18,63  /  57,21 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  52,12  /  58,05 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  231,77  /  249,40 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -89,15  /  -35,04 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  103,72  /  105,23 

Saldo migracji  0,05  /  -0,33 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  46,67 /  53,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   87,20 /  88,27 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  65,90 /  71,69 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  65,71 /  91,82 

                    Punktacja sumaryczna 631,87  / 922,37 



Krynica-Zdrój Gmina miejsko-wiejska 

woj. małopolski powiat nowosądecki  miejsce  32 / 17 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  49,58  /  155,93 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  14,21  /  35,11 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  34,60  /  42,76 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  59,41  /  65,95 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  205,16  /  237,89 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -91,70  /  -49,17 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  97,59  /  117,82 

Saldo migracji  -3,27  /  -5,81 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  66,67 /  57,14 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   72,50 /  74,48 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  73,50 /  76,23 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  88,14 /  88,21 

                    Punktacja sumaryczna 685,34  / 923,34 



Zbąszynek Gmina miejsko-wiejska 

woj. lubuskie powiat świebodziński  miejsce  66 / 16 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  25,10  /  46,13 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  13,01  /  34,03 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  29,06  /  35,34 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  42,53  /  48,46 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  207,79  /  396,80 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -57,75  /  -32,20 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  75,95  /  90,34 

Saldo migracji  -2,45  /  2,28 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  26,67 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   88,58 /  89,10 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  61,89 /  66,45 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  62,65 /  73,25 

                    Punktacja sumaryczna 601,51  / 926,15 



Rzgów*  Gmina miejsko-wiejska 

woj. łódzkie powiat  

łódzki wschodni 

miejsce  33 / 15 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  68,86  /  143,23 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  44,26  /  47,79 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  60,77  /  55,89 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  72,24  /  79,57 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  170,19  /  291,10 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -73,28  /  -21,88 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  131,74  /  137,43 

Saldo migracji  14,93  /  11,79 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  35,71 /  26,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   86,61 /  88,99 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  28,44 /  37,81 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  30,19 /  38,34 

                    Punktacja sumaryczna 673,60  / 945,10 

* w 2003r. gmina wiejska 



Niepołomice Gmina miejsko-wiejska 

woj. małopolskie powiat wielicki miejsce  65 / 14 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  63,63  /  211,77 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  16,34  /  16,86 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  36,90  /  45,65 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  55,78  /  69,16 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  183,77  /  259,12 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -50,86  /  -26,27 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  80,01  /  94,55 

Saldo migracji  8,55  /  15,28 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  47,62 /  61,90 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   91,28 /  93,14 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  30,18 /  49,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  25,75 /  39,43 

                    Punktacja sumaryczna 603,31  / 954,63 



Połaniec Gmina miejsko-wiejska 

woj. 

świętokrzyskie 

powiat staszowski  miejsce  28 / 13 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  38,53  /  147,41 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  16,03  /  70,14 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  24,86  /  49,22 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  71,14  /  62,60 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  276,16  /  330,33 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -85,88  /  -51,67 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  70,68  /  69,96 

Saldo migracji  -6,65  /  -5,06 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  33,33 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   96,59 /  96,94 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  62,65 /  63,12 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  70,74 /  69,67 

                    Punktacja sumaryczna 696,68  / 970,47 



Ujazd Gmina miejsko-wiejska 

woj. opolskie powiat strzelecki miejsce  344 / 12 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  47,96  /  298,37 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  14,51  /  163,22 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  32,28  /  87,19 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  46,93  /  20,71 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  71,54  /  86,68 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -44,73  /  -33,13 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  38,07  /  53,07 

Saldo migracji  -3,65  /  2,41 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  26,67 /  33,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   94,43 /  94,77 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  16,67 /  64,39 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  18,40 /  92,07 

                    Punktacja sumaryczna 364,96  / 977,26 



Piaseczno Gmina miejsko-wiejska 

woj. mazowieckie powiat piaseczyński  miejsce  3 / 11 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  39,08  /  135,89 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  6,26  /  29,45 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  20,96  /  40,58 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  79,35  /  80,78 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  328,01  /  270,40 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -34,04  /  -25,87 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  137,15  /  143,65 

Saldo migracji  32,36  /  18,75 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  57,14 /  56,52 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   79,55 /  90,90 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  40,60 /  65,35 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  57,24 /  65,89 

                    Punktacja sumaryczna 861,56  / 991,28 



Ożarów Mazowiecki Gmina miejsko-wiejska 

woj. mazowiecki powiat  

warszawski-zachodni 

miejsce  31 / 10 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  32,50  /  105,52 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  17,10  /  56,70 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  29,16  /  43,54 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  76,26  /  81,98 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  234,75  /  390,18 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -56,07  /  -23,73 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  99,85  /  119,80 

Saldo migracji  6,25  /  11,04 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  40,00 /  26,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   89,45 /  92,03 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  59,05 /  62,45 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  51,65 /  58,25 

                    Punktacja sumaryczna 690,60  / 1037,22 



Błonie Gmina miejsko-wiejska 

woj. mazowieckie powiat  

warszawski-zachodni   

miejsce  13 / 9 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  52,47  /  119,29 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  4,49  /  31,34 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  32,96  /  43,54 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  65,87  /  75,20 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  257,29  /  357,35 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -66,74  /  -22,74 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  105,09  /  113,91 

Saldo migracji  5,05  /  4,86 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  46,67 /  60,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   88,80 /  86,20 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  62,24 /  74,74 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  74,80 /  82,80 

                    Punktacja sumaryczna 752,93  / 1044,07 



Uniejów Gmina miejsko-wiejska 

woj. łódzkie powiat poddębicki miejsce  423 / 8 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  25,87  /  341,84 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  12,57  /  287,81 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  28,65  /  113,76 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  31,25  /  20,03 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  66,91  /  59,89 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -99,76  /  -52,62 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  71,25  /  83,26 

Saldo migracji  -4,75  /  -0,28 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  26,67 /  26,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   83,22 /  86,73 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  34,70 /  35,17 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  32,17 /  33,17 

                    Punktacja sumaryczna 314,46  / 1056,43 



Konstancin-jeziorna Gmina miejsko-wiejska 

woj. mazowieckie powiat piaseczyński  miejsce  44 / 7 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  50,90  /  239,82 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  12,56  /  90,74 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  30,54  /  62,75 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  82,57  /  82,85 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  184,95  /  235,12 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -43,61  /  -30,20 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  121,60  /  143,88 

Saldo migracji  15,54  /  6,51 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  47,62 /  52,38 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   40,27 /  48,18 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  39,97 /  47,43 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  70,06 /  67,60 

                    Punktacja sumaryczna 664,44  / 1062,26 



Swarzędz Gmina miejsko-wiejska 

woj. wielkopolskie powiat poznański miejsce  6 / 6 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  26,13  /  91,90 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  12,67  /  59,47 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  28,90  /  51,40 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  63,54  /  73,21 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  266,92  /  319,89 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -37,57  /  -14,29 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  144,52  /  148,52 

Saldo migracji  11,14  /  9,43 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  47,62 /  71,43 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   92,46 /  93,94 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  71,22 /  75,31 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  70,27 /  67,08 

                    Punktacja sumaryczna 812,43  / 1064,08 



Grodzisk Mazowiecki Gmina miejsko-wiejska 

woj. mazowieckie powiat grodziski  miejsce  15 / 5 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  36,11  /  179,32 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  11,67  /  57,49 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  31,91  /  62,35 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  66,41  /  76,28 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  239,63  /  291,68 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -50,59  /  -23,48 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  112,30  /  120,25 

Saldo migracji  14,41  /  13,95 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  71,43 /  66,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   76,13 /  84,59 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  52,53 /  58,25 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  63,97 /  92,25 

                    Punktacja sumaryczna 744,27  / 1100,46 



Bogatynia Gmina miejsko-wiejska 

woj. dolnośląskie powiat zgorzelecki  miejsce  2 / 4 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  13,08  /  124,02 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  7,72  /  107,68 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  6,37  /  42,16 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  80,09  /  76,13 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  469,47  /  404,70 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -100,27  /  -47,67 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  68,33  /  73,04 

Saldo migracji  -0,82  /  -4,80 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  55,00 /  57,14 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   97,36 /  97,39 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  72,18 /  73,17 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  85,50 /  77,82 

                    Punktacja sumaryczna 883,06  / 1107,72 



Kórnik Gmina miejsko-wiejska 

woj. wielkopolskie powiat poznański  miejsce  27 / 3 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  27,36  /  182,77 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  18,47  /  79,61 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  27,61  /  62,88 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  67,97  /  75,40 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  260,24  /  343,63 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -43,84  /  -13,55 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  110,35  /  135,86 

Saldo migracji  25,28  /  24,65 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  40,00 /  53,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   83,15 /  85,53 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  37,44 /  35,18 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  39,86 /  41,49 

                    Punktacja sumaryczna 703,10  / 1118,43 



Międzyzdroje Gmina miejsko-wiejska 

woj. 

zachodniopomorskie 

powiat kamieński  miejsce  10 / 2 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  13,61  /  255,68 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  6,34  /  100,23 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  9,50  /  54,51 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  77,90  /  85,80 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  166,72  /  171,64 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -97,29  /  -67,96 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  258,98  /  278,95 

Saldo migracji  0,00  /  7,11 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  46,67 /  46,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   93,29 /  93,20 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  85,99 /  90,43 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  99,74 /  98,17 

                    Punktacja sumaryczna 767,99  / 1226,24 



Polkowice Gmina miejsko-wiejska 

woj. dolnośląskie powiat polkowicki  miejsce  1 / 1 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  61,10  /  220,47 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  8,98  /  46,09 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  20,16  /  32,16 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  80,58  /  85,87 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  776,76  /  923,98 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -82,46  /  -39,06 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  87,13  /  82,79 

Saldo migracji  -5,48  /  -1,41 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  71,43 /  57,14 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   99,23 /  99,48 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  96,10 /  96,69 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  99,67 /  98,20 

                    Punktacja sumaryczna 1334,93  / 1729,95 



 

Gminy miejskie 



Zielona Góra Gmina miejska 

woj. lubuskie powiat   

m. Zielona Góra 

miejsce  37 / 20 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  19,30  /  126,87 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  13,99  /  40,89 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  17,41  /  39,35 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  47,56  /  51,53 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  291,45  /  354,14 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -72,80  /  -37,13 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  127,77  /  131,43 

Saldo migracji  0,94  /  0,15 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  84,00 /  88,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   96,14 /  96,48 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  89,74 /  90,58 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  97,70 /  100,00 

                    Punktacja sumaryczna 854,70  / 1118,40 



Bieruń Gmina miejska 

woj. śląskie powiat  

bieruńsko-lędziński 

miejsce  10 / 19 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  49,79  /  57,19 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  24,51  /  27,23 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  39,90  /  29,56 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  67,27  /  75,58 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  468,12  /  554,93 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -53,02  /  -21,65 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  80,94  /  60,25 

Saldo migracji  -7,36  /  -3,99 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  57,14 /  66,67 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   98,90 /  98,94 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  60,54 /  70,54 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  87,50 /  84,98 

                    Punktacja sumaryczna 995,66  / 1128,88 



Rzeszów Gmina miejska 

woj. podkarpackie powiat m. Rzeszów miejsce  7 / 18 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  33,64  /  76,02 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  25,32  /  47,76 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  25,37  /  30,77 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  44,61  /  52,86 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  422,70  /  449,67 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -55,56  /  -42,77 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  118,58  /  114,46 

Saldo migracji  -3,39  /  -0,43 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  84,00 /  82,35 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   92,92 /  93,40 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  90,25 /  89,79 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  98,78 /  98,03 

                    Punktacja sumaryczna 1025,75  / 1140,30 



Bochnia Gmina miejska 

woj. małopolskie powiat bocheński miejsce  33 / 17 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  32,61  /  122,91 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  12,18  /  82,32 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  29,80  /  65,80 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  64,32  /  62,48 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  280,46  /  326,95 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -62,16  /  -34,49 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  115,11  /  106,16 

Saldo migracji  -1,63  /  -0,91 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  90,48 /  95,24 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   91,74 /  92,57 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  78,78 /  82,47 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  86,67 /  95,60 

                    Punktacja sumaryczna 867,40  / 1149,70 



Piła Gmina miejska 

woj. wielkopolskie powiat pilski miejsce  29 / 16 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  21,91  /  128,20 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  17,09  /  82,95 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  27,43  /  60,21 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  67,76  /  71,44 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  294,29  /  333,37 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -71,33  /  -41,87 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  113,25  /  110,52 

Saldo migracji  -2,31  /  -2,37 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  78,26 /  86,96 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   97,10 /  97,39 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  94,60 /  95,06 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  99,61 /  99,61 

                    Punktacja sumaryczna 874,48  / 1159,35 



Opole Gmina miejska 

woj. opolskie powiat  m. Opole miejsce  16 / 15 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  11,12  /  70,26 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  16,13  /  58,50 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  12,60  /  31,40 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  56,67  /  59,77 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  352,53  /  410,74 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -57,44  /  -32,86 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  146,20  /  156,91 

Saldo migracji  -3,69  /  -3,32 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  84,00 /  96,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   95,11 /  95,22 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  85,23 /  87,79 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  99,73 /  98,94 

                    Punktacja sumaryczna 940,30  / 1171,12 



Żywiec Gmina miejska 

woj. śląskie powiat żywiecki miejsce  15 / 14 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  18,29  /  102,01 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  12,02  /  52,56 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  19,94  /  47,30 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  68,28  /  64,74 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  401,00  /  450,06 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -50,71  /  -42,64 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  116,42  /  116,95 

Saldo migracji  0,34  /  -0,34 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  61,90 /  61,90 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   80,63 /  87,26 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  70,43 /  79,30 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  77,53 /  87,30 

                    Punktacja sumaryczna 944,25  / 1173,76 



Kraków Gmina miejska 

woj. małopolskie powiat m. Kraków miejsce  17 / 13 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  30,59  /  92,37 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  27,76  /  97,01 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  27,70  /  41,81 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  57,44  /  69,69 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  317,76  /  371,56 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -39,50  /  -21,22 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  135,18  /  145,92 

Saldo migracji  1,55  /  0,55 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  72,09 /  79,07 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   93,26 /  99,69 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  88,51 /  90,41 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  90,89 /  91,41 

                    Punktacja sumaryczna 932,41  / 1185,36 



Czarnków Gmina miejska 

woj. 

wielkopolskie 

powiat   

czarnkowsko-trzcianecki 

miejsce  19 / 12 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  36,93  /  108,42 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  2,29  /  57,36 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  20,71  /  49,42 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  61,07  /  67,68 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  373,25  /  418,05 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -96,87  /  -45,61 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  114,82  /  102,71 

Saldo migracji  -9,28  /  -10,07 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  46,67 /  73,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   97,30 /  98,09 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  93,93 /  94,60 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  100,00 /  99,77 

                    Punktacja sumaryczna 921,31  / 1188,77 



Karpacz Gmina miejska 

woj. dolnośląskie powiat jeleniogórski  miejsce  140 / 11 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  21,44  /  266,05 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  6,27  /  91,90 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  12,72  /  56,17 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  84,46  /  73,26 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  198,90  /  311,31 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -96,42  /  -54,23 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  187,35  /  208,88 

Saldo migracji  -3,03  /  -2,81 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  60,00 /  33,33 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   97,40 /  97,45 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  45,43 /  49,39 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  89,37 /  43,20 

                    Punktacja sumaryczna 721,13  / 1193,98 



Krosno Gmina miejska 

woj. podkarpackie powiat m. Krosno  miejsce  5 / 10 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  37,66  /  100,64 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  14,75  /  67,01 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  20,18  /  37,52 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  33,93  /  47,54 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  492,79  /  476,06 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -60,20  /  -46,91 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  106,30  /  111,04 

Saldo migracji  -5,25  /  -2,29 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  76,19 /  76,19 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   92,75 /  93,70 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  84,68 /  86,95 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  97,45 /  91,13 

                    Punktacja sumaryczna 1069,09  / 1201,90 



Pruszcz Gdański Gmina miejska 

woj. pomorskie powiat gdański miejsce  24 / 9 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  53,76  /  137,88 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  35,59  /  83,39 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  50,37  /  64,11 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  68,81  /  69,84 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  206,67  /  339,72 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -58,09  /  -21,41 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  139,09  /  137,58 

Saldo migracji  12,90  /  18,78 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  66,67 /  76,19 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   99,13 /  99,38 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  97,83 /  99,28 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  100,00 /  98,58 

                    Punktacja sumaryczna 890,22  / 1223,10 



Bielsko-Biała Gmina miejska 

woj. śląskie powiat  

m. Bielsko-Biała  

miejsce  21 / 8 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  29,11  /  142,99 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  34,35  /  118,91 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  30,45  /  60,89 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  51,39  /  66,18 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  319,70  /  377,89 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -51,81  /  -31,16 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  138,21  /  136,71 

Saldo migracji  -1,80  /  -2,34 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  68,00 /  76,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   93,33 /  95,06 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  76,87 /  80,57 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  95,10 /  90,02 

                    Punktacja sumaryczna 919,04  / 1245,03 



Katowice Gmina miejska 

woj. śląskie powiat m. Katowice miejsce  3 / 7 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  67,43  /  101,87 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  63,36  /  62,64 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  51,38  /  36,53 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  51,80  /  73,03 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  445,77  /  501,59 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -51,93  /  -21,45 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  129,01  /  132,72 

Saldo migracji  -3,60  /  -3,22 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  70,97 /  70,97 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   97,90 /  97,96 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  89,11 /  89,49 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  70,45 /  81,87 

                    Punktacja sumaryczna 1107,25  / 1248,39 



Tychy Gmina miejska 

woj. śląskie powiat m. Tychy   miejsce  76 / 6 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  22,90  /  249,06 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  21,19  /  79,78 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  22,31  /  62,13 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  53,19  /  71,87 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  273,36  /  377,54 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -59,08  /  -24,89 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  100,67  /  100,29 

Saldo migracji  -5,10  /  -2,74 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  76,00 /  84,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   99,40 /  99,42 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  93,02 /  93,63 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  80,59 /  83,82 

                    Punktacja sumaryczna 809,12  / 1298,34 



Krynica Morska Gmina miejska 

woj. pomorskie powiat  nowodworski miejsce  1 / 5 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  1127,89  /  295,42 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  10,36  /  137,42 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  77,19  /  51,47 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  24,01  /  82,97 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  190,91  /  139,69 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -140,91  /  -90,17 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  308,33  /  354,77 

Saldo migracji  -11,36  /  -3,70 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  20,00 /  40,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   95,76 /  99,04 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  84,62 /  90,10 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  90,91 /  88,69 

                    Punktacja sumaryczna 1886,79  / 1308,61 



Wrocław Gmina miejska 

woj. dolnośląskie powiat m. Wrocław miejsce  11 / 4 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  32,09  /  198,03 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  60,37  /  109,85 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  38,70  /  53,81 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  66,44  /  76,17 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  282,22  /  365,98 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -58,02  /  -25,60 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  149,44  /  154,39 

Saldo migracji  0,28  /  1,30 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  87,50 /  89,19 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   95,76 /  96,16 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  86,40 /  88,79 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  99,82 /  99,88 

                    Punktacja sumaryczna 970,82  / 1333,24 



Poznań Gmina miejska 

woj. wielkopolskie powiat m. Poznań miejsce  4 / 3 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  29,38  /  138,75 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  68,13  /  128,98 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  39,02  /  54,75 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  61,57  /  73,21 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  372,18  /  408,17 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -38,13  /  -18,36 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  152,04  /  171,32 

Saldo migracji  -2,64  /  -5,18 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  86,49 /  94,59 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   95,40 /  96,37 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  89,49 /  90,20 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  99,46 /  91,05 

                    Punktacja sumaryczna 1083,82  / 1354,13 



Warszawa Gmina miejska 

woj. mazowieckie powiat m.st. Warszawa   miejsce  2 / 2 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  47,94  /  117,92 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  97,20  /  170,62 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  48,07  /  43,59 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  72,96  /  83,59 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  413,52  /  470,41 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -37,02  /  -18,26 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  162,74  /  191,50 

Saldo migracji  4,30  /  2,24 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  90,00 /  90,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   93,81 /  95,07 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  90,60 /  91,58 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  48,75 /  50,86 

                    Punktacja sumaryczna 1157,16  / 1411,24 



Sopot Gmina miejska 

woj. pomorskie powiat   m. Sopot miejsce  6 / 1 

Wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca  77,06  /  339,97 

Wydatki na transport i łączność na mieszkańca  41,33  /  53,36 

Suma % wydatków na projekty inwestycyjne  34,52  /  49,43 

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  69,72  /  69,72 

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców  264,16  /  318,56 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców   -39,57  /  -16,28 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  178,58  /  208,50 

Saldo migracji  -3,41  /  -3,48 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  100,00 /  95,24 

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów   98,30 /  99,00 

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  97,70 /  99,14 

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  100,00 /  100,00 

                    Punktacja sumaryczna 1057,33  / 1444,04 


