Wyróżnienia i rankingi
Wykorzystujemy dotacje unijne!
Wolbórz 16 w kraju wg. rankingu Rzeczpospolitej. Ranking samorządów wyróżnia najlepiej
zarządzane samorządy w Polsce.
Samorządy lokalne nie ograniczają się do pozyskiwania pieniędzy z programów regionalnych podsumował ranking Rzeczpospolitej wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Ranking samorządów
wyróżnia najlepiej zarządzane samorządy w Polsce. To znaczy takie, które potrafią gospodarować
swoimi finansami tworząc przestrzeń do realizacji zadań publicznych na najwyższym poziomie.
Wyróżniane są te samorządy, które uzyskują najlepsze efekty w kilku priorytetowych dla rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarach: budowy społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu kapitału
ludzkiego i lokalnej gospodarki oraz budowy nowoczesnej i sprawnej administracji - czytamy w
Rzeczpospolitej.
W tym roku nagrodzone zostały także te miasta i gminy, które uzyskały największe dochody z
funduszy UE oraz podpisały nowe umowy na dotacje z funduszy strukturalnych.
W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Wolbórz zajął 16 miejsce w Polsce.
Na pierwszym miejscu znalazł się Uniejów.
- Kolejne duże wyróżnienie dla Wolborza, w innym rankingu Ministerstwa Finansów jesteśmy na I
miejscu w powiecie piotrkowskim w zakresie prognozy finansowej dochodu na jednego mieszkańca.
Cieszę się wraz z moim zespołem pracowników, że nasza praca jest dostrzegana przez niezależne
instytucje zewnętrzne. Robimy swoje najlepiej jak potrafimy, ściągamy do gminy inwestorów, w
przyszłym roku rusza największa od lat inwestycja w logistyce, budowa centrum przeładunkowego
DINO. Poprawiamy infrastrukturę a mozolna praca przynosi efekty - powiedział Andrzej Jaros
Burmistrz Wolborza.
XIII edycję rankingu samorządów przygotował dziennik Rzeczpospolita. W kapitule rankingu
znaleźli sie m.in. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Andrzej
Porawski Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz wiceministrowie Rządu RP finansów - Teresa
Czerwińska, rozwoju - Adam Hamryszczak

Orzeł Polskiego Samorządu dla Jarosa
Tylko 8 samorządowców w Polsce otrzymało prestiżową nagrodę Orła Polskiego Samorządu.
Tytułem wyróżniony został Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza.
Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość” odbyła się w Warszawie (22.06.2018). Ogólnopolski
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu od dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny
wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz
wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z mieszkańcami, inwestorami i
przedsiębiorcami oraz turystami. Plebiscyt pokazuje rozwój, konkurencyjność i innowacyjność
polskich gmin, miast i regionów.
Patronat nad Programem objęła Polska Organizacja Turystyczna, Związek Powiatów Polskich,
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz większość urzędów wojewódzkich i
marszałkowskich, a także izby gospodarcze i przemysłowo-handlowe. Gości na gali powitał Robert

Składowski, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl a
galę poprowadził Krzysztof Ibisz.
Nagrody przyznawane są za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie
środków zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych, infrastruktury
technicznej a także edukacji, kultury i sportu, polityki prorodzinnej.
- To dla mnie bardzo wyjątkowe wyróżnienie. Kapituła plebiscytu nagrodziła tylko kilku
samorządowców w Polsce. Cieszę się, że tak jak wcześniej dziennik Rzeczpospolita i Ministerstwo
Finansów dostrzegło w rankingach nasz dynamiczny rozwój, teraz Kapituła Konkursu potwierdziła
naszą dobrą pracę na rzecz naszej małej Ojczyzny. Mówię naszą, bo choć odebrałem nagrodę dla
Burmistrza to przecież należy się ona całemu mojemu zespołowi pracowników Urzędu
Miejskiego. - powiedział Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros.
Porównując budżet Wolborza na rok 2018 z budżetem z roku 2015 kiedy ta Rada Miejska z
Burmistrzem Wolborza Andrzejem Jarosem rozpoczynała swoją kadencję, wzrost dochodów w ciągu
mijających 4 lat wyniósł ponad 17 mln zł. Tak dynamicznego rozwoju dochodów i wydatków w
historii gminy jeszcze nie było.
Tylko w tym roku Gmina Wolbórz z budżetem na poziomie 48,7 mln zł wydaje na inwestycje 17 mln
zł tj. 38 % całego budżetu gminy.
Rok 2018 jest rekordowym pod względem nakładów na inwestycje w Gminie Wolbórz.

