
   
  

 

RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2022 
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, 

wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie, od 2011 roku realizuje 

Ranking Gmin Małopolski, mający na celu wyłonienie i promowanie 

gmin, które wyróżniają się pod względem jakości życia. Ranking 

prowadzony jest w oparciu o dane dostępne w statystyce publicznej. 

Publikowane rokrocznie rezultaty mogą stać się podstawą ważnej 

dyskusji, zarówno na temat zarządzania na poziomie lokalnym, jak  

i nad strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu. W Rankingu 

uczestniczą wszystkie gminy Małopolski, za wyjątkiem miast na 

prawach powiatu – Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. 

Ranking tworzony jest na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego (im wyższa wartość, tym wyższa pozycja), 

wyliczanej w oparciu o kilkanaście wskaźników składowych. Zestaw wskaźników zmieniał się nieznacznie na przestrzeni 

12 lat prac przy Rankingu, podążając za aktualnymi trendami społeczno-gospodarczymi w społecznościach lokalnych.  

W 2022 roku na wskaźnik syntetyczny składały się następujące wskaźniki składowe, będące stymulantami (S) bądź 

destymulantami (D): 

 Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021; (S) 

 Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021; (S) 

 Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019-2021; (D) 

 Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.; (D) 

 Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów 

i projektów unijnych, stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021; (S) 

 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym 

w 2021 r.; (S) 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 - średni wynik w %; (S) 

 Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.; (S) 

 Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych 

inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.; (S) 

 Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.; (S) 

 Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.; (S) 

 Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.; (S) 

 Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.; (S) 

 Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  

w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.; (S) 

 Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3  

na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.; (S) 

 Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin  

na administrację publiczną w 2021 r.; (S) 

 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w 2021 r. (S) 

 

Zestaw wskaźników został dobrany w taki sposób, aby obrazował wszystkie te aspekty, na które bezpośredni wpływ 

posiada samorząd gminny (m.in. jakość i dostępność edukacji, sprawność administracji publicznej, gospodarka 

finansowa, stan środowiska naturalnego), jak również obrazował ich atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną, czego 

skutecznym probierzem są wskaźniki demograficzne oraz gospodarcze.   
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Wartości wskaźnika syntetycznego w Rankingu Gmin Małopolski 2022 

 
 
 

Liczba rankingów z lat 2011-2022, w których gmina uplasowała się w czołówce (pozycje 1-25) 

 


