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RANKING WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

FUNDUSZE UE | Do końca ubiegłego roku samorządy sięgnęły po 71,3 mld zł dotacji. To 30 proc. rozdzielonych już pieniędzy z Brukseli.

ARTUR OSIECKI

Z danych wynika, że jednostki 
samorządu terytorialnego są 
głównym odbiorcą pomocy 
unijnej na lata 2007–2013. Do-
stały 71,3 mld zł, więcej niż 
przedsiębiorstwa (69,3 mld zł) 
i administracja rządowa (58,9 
mld zł). Do końca ubiegłego 
roku jednostki samorządu te-
rytorialnego były w trakcie re-
alizacji projektów (lub już je 
zakończyły) o wartości 112,5 
mld zł (podpisane umowy). Na 
inwestycje te Bruksela dorzuca 
71,3 mld zł, czyli około 64 proc. 
W sumie gminy, powiaty i woje-
wództwa wykorzystują 30 proc. 
wszystkich pieniędzy europej-
skich.

– Wyraźnie widać, że samo-
rządy są najbardziej aktywny-
mi beneficjentami funduszy 
unijnych. Dzięki tej aktywności 
zmienia się Polska gminna i 
powiatowa – mówi Jerzy Kwie-
ciński, ekspert Business Centre 
Club, wcześniej wiceminister 
rozwoju regionalnego. – Wójto-
wie, burmistrzowie, prezyden-
ci zachowują się trochę jak 
przedsiębiorcy. Następuje 
ogólna profesjonalizacja lokal-
nej administracji, którą wymu-
szają m.in. pieniądze unijne. 
Samorządowcy, dbając o swój 
teren, inwestują pieniądze z 
lokalnych budżetów i zdoby-
wają środki, głównie unijne, z 
zewnątrz. Chcą zapewnić jak 
najwyższy poziom życia w 
swojej gminie, w tym poziom 
usług publicznych. Dbają rów-
nież o rozwój gospodarki. Ci, 
którzy robią to najlepiej, zosta-
ją liderami rankingu obejmują-
cego wykorzystanie funduszy 
UE.

Laureaci rankingu

W tegorocznej edycji kon-
kursu „Europejski samorząd” 
liderami zostały: Gdańsk w 
kategorii miast na prawach 
powiatu, Uniejów (wojewódz-
two łódzkie) w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich 
oraz Mielnik (województwo 

podlaskie) w kategorii gmin 
wiejskich. 

Gdańsk w rankingu „Rz” 
dwukrotnie, w latach 2010 i 
2011, plasował się na 36. pozy-
cji. Rok temu przesunął się na 
21. miejsce, by w tym roku 
zwyciężyć. Wygrana to między 
innymi efekt rosnącego za-
awansowania dużych inwesty-

cji infrastrukturalnych, jak i 
nowych umów, w tym wielkiej 
ponadmiliardowej dotacji z 
programu operacyjnego „Infra-
struktura i środowisko” na 
Trasę Słowackiego (połączenie 
lotniska z gdańskim portem 
morskim). 

W kategorii miast na pra-
wach powiatu dobre wyniki z 

poprzedniego roku potwier-
dziły Krosno i Olsztyn. Nie 
dość, że oba miasta utrzymały 
się w czołowej dziesiątce zesta-
wienia, to jeszcze poprawiły 
swoje lokaty. Krosno awanso-
wało z ósmego miejsca na 
drugie, a Olsztyn z siódmego na 
czwarte. Dobrze z dotacjami 
radzi sobie też Lublin. Rok 
temu był czwarty, teraz jest 
siódmy.

W kategorii gmin miejskich i 
miejsko-wiejskich tegoroczny 
zwycięzca, Uniejów, obronił 
pierwsze miejsce z ubiegłego 
roku. Uniejów wyrasta na lide-
ra w tej kategorii samorządów 
w ostatnich latach. Wygrał w 

2013, 2012 i 2010 r. (w 2011 r. był 
na miejscu 26.). 

Poza liderem zmieniła się 
cała pierwsza dziesiątka w tej 
kategorii, co może świadczyć o 
tym, że stałe pozyskiwanie 
dotacji jest trudne (Uniejów 
otrzymuje m.in. granty z pro-
gramu regionalnego woje-
wództwa łódzkiego na kolejne 
etapy swojej sztandarowej in-
westycji, jaką są uniejowskie 
termy). Jedyną gminą z ubie-
głorocznej dziesiątki (szóste 
miejsce), która i w tym roku 
znalazła się wysoko (11. miej-
sce), jest Nowe Warpno.

W kategorii gmin wiejskich 
wygrał podlaski Mielnik, który 
rok temu zajął 16. miejsce. 
Nowy lider realizuje wiele do-

towanych przez Unię inwestycji. 
Gmina pozyskała na nie pienią-
dze zarówno z programu regio-
nalnego województwa podla-
skiego, jak i trzech programów 
krajowych („Innowacyjna go-
spodarka”, „Kapitał ludzki”, 
„Rozwój Polski w  wschodniej”). 
Potrafi więc sięgać po dotacje 
europejskie z różnych źródeł. 

W tej kategorii w czołowej 
dziesiątce utrzymała się jedynie 
jedna gmina – Solec Zdrój. 
Awansowała z czwartej na 
trzecią pozycję. Dwa lata wcze-
śniej była 33.

Na co wydają gminy

Zwycięzcy rankingu i pozo-
stałe samorządy pozyskują 
unijne dofinansowanie głównie 
na przedsięwzięcia transporto-
we, m.in. budowę i moderniza-
cję dróg gminnych i  powiato-
wych, ale też na zakup taboru 
czy budowę ścieżek rowero-
wych. Druga ważna grupa in-
westycji to te związane z gospo-
darką wodno-ściekową, w tym 
budową sieci wodociągowych 
i sanitarnych. Samorządy bu-
dują też publiczne punkty do-
stępu do Internetu, uzbrajają 
tereny pod inwestycje, prze-
ciwdziałają wykluczeniu cyfro-
wemu, inwestują w infrastruk-
turę ochrony zdrowia, szkol-
nictwa i kultury. Za dotacje 
powstają też nowe obiekty tu-
rystyczne. ∑

 Rozmowa z Elżbietą Bieńkowską,
  minister rozwoju regionalnego, >E2
 Ranking samorządów 

 najefektywniej wykorzystujących 
 fundusze unijne >E2-3

 Zwycięzcy rankingu >E4

Biorą najwięcej euro z Unii
DOTACJE, KTÓRE TRAFIŁY DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

>WYBRANE EFEKTY REALIZACJI REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2007–2013

Od uruchomienia programów regionalnych do końca 
czerwca 2013 r. wybudowano łącznie prawie 500 
km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 
Przebudowano 5889 km dróg. Poza tym wybudo-
wano bądź przebudowano 94 km linii kolejowych. 
Kupiono lub zmodernizowano 72 jednostki taboru 
kolejowego o pojemności 12,2 tys. miejsc i 802 
sztuki taboru komunikacji miejskiej o pojemności 

58,8 tys. miejsc (w tym ostatnim przypadku 
większość inwestycji to zakup nowych autobusów). 
Wybudowano i oznakowano 638 km ścieżek 
rowerowych. Zmodernizowano bądź wybudowano 
ponad 5000 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Powierzchnia terenów uzbrojonych pod inwestycje 
wyniosła 3660 ha. Udostępniono też 1905 
publicznych punktów dostępu do Internetu. ∑

>OPINIA  dla „rz”

Wszystkie województwa dobrze sobie 
radzą z realizacją regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2007–2013. 
Zawarte umowy obejmują już blisko 90 
proc. dostępnej puli. Najwięcej pieniędzy 
województwa przeznaczyły na transport 
oraz na badania, rozwój, innowacje i 
przedsiębiorczość. Trzecim pod 
względem wartości obszarem wsparcia są 
inwestycje w infrastrukturę społeczną. 
Zmiany zachodzące na poziomie lokalnym, 
począwszy od inwestycji infrastruktural-
nych, skończywszy na wsparciu mikro-
przedsiębiorstw, przekładają się na wzrost 

konkurencyjności regionów i poziom życia 
mieszkańców. Dane te dobrze rokują na 
przyszłość i przekonały nas do podjęcia 
decyzji o dalszej decentralizacji systemu 
wdrażania funduszy unijnych. W latach 
2014–2020 regiony będą zarządzały 
większą niż obecnie pulą europejskich 
pieniędzy. I co za tym idzie, będą w większej 
mierze odpowiedzialne za realizację 
unijnych i krajowych strategii rozwojowych. 
W ich gestii znajdzie się prawie 60 proc. 
środków przyznanych Polsce z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego. ∑

>paweł orłowski | wiceminister rozwoju regionalnego
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>OPINIA  dla „rz”

Modernizacja Polski dzięki funduszom 
pochodzącym z budżetu Unii Europej-
skiej odbywa się na różnych poziomach 
zarządzania państwem, od centralnego 
przez regionalny po lokalny. Samorządy, 
szczególnie gminne, stanowią najliczniej-
szą grupę biorców europejskiej pomocy. 
Z coraz większą swobodą, będącą 
konsekwencją wieloletnich już doświad-
czeń, ale również z większą rozmyślnością 
i odpowiedzialnością, zorientowaną na 
inwestycje prorozwojowe, samorządy 
sięgają po środki z programów krajowych i 
regionalnych. Skala i odpowiedzialność w 

inwestowaniu sprawiają, że poziom życia 
oraz konkurencyjność Polski wzrasta wraz 
z kolejnymi transferami środków 
europejskich. Jednak zachodzące zmiany, 
zarówno te w wymiarze globalnym, jak i 
europejskim, wymagają starannego 
zredefiniowania celów rozwojowych w 
kolejnej perspektywie finansowej 
2014–2020, i to na wszystkich pozio-
mach, tak aby proces inwestowania 
środków publicznych – i tych krajowych, i 
tych pochodzących z budżetu UE – sprzy-
jał wzrostowi potencjału Polski oraz 
sprostaniu wyzwaniom współczesności. ∑

>waldemar sługocki | poseł, b. wiceminister rozwoju regionalnego
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27,8 mld €
dostaną województwa 
na nowe programy regionalne 
2014–2020
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◊: Zbli ża my się do koń ca
okre su 2007–2013. Jak oce -
nia pa ni wy ko rzy sta nie do ta cji
unij nych przez sa mo rzą dy lo -
kal ne?
Elżbie ta Bień kow ska: Bar -
dzo po zy tyw nie, choć nie
bez kry tycz nie. Sa mo rzą dy są,
obok przed się biorstw, naj ak -
tyw niej szym be ne fi cjen tem
pie nię dzy eu ro pej skich. Pra -
wie jed na trze cia war to ści
wszyst kich re ali zo wa nych
w Pol sce pro jek tów do to wa -
nych z UE to in we sty cje
jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Do fi nan so wa nie
unij ne tych przed się wzięć się -
gnę ło już 73 mld zł. Z re gu ły
to bar dzo do bre, roz wo jo we
pro jek ty, po pra wia ją ce ja kość
ży cia miesz kań ców.

Wie le gmin za dłu ży ło się jed -
nak po nad mia rę, aby zdo być
środ ki wła sne na fi nan so wa -
nie in we sty cji do to wa nych
przez Unię.

Za pew nie nie wkła du wła -
sne go należy do
podstawowych re guł dzia ła -
nia fun du szy UE i te go nie
zmie ni my. Do bre wia do mo ści
są ta kie, że uda ło się wy ne go -
cjo wać utrzy ma nie
mo żli wo ści re fun da cji
VAT w no wej per spek ty wie.
Zgo da Bruk se li wca le nie by ła
pew na. Po za tym mak sy mal -
ny po ziom do fi nan so wa nia
wciąż bę dzie wy no sił 85 proc.
Dzię ki tym de cy zjom in sty tu -
cjom sek to ra pu blicz ne go,
w tym sa mo rzą dom, ła twiej
bę dzie za pew nić pie nią dze
na udział wła sny w fi nan so -
wa niu in we sty cji. Bę dzie on
po pro stu ni ższy. Nie ma co
ukry wać, że nie któ re sa mo -
rzą dy prze sza co wa ły swo je
mo żli wo ści fi nan so we, się ga -
jąc po fun du sze
na la ta 2007–2013, i mo gą
mieć pro ble my ze zna le zie -
niem środ ków na wkład
wła sny w no wej per spek ty -
wie. Zde cy do wa na więk szość
z nich pla nu je jednak wy dat -
ki roz wo jo we dłu go fa lo wo,
ma jąc na uwa dze nie tyl ko
na stęp ne wy bo ry sa mo rzą do -
we, ale i ko lej ne la ta.
Je ste śmy i za wsze bę dzie my
ich so jusz ni kiem. 

Z jed nej stro ny jest pro blem
z za dłu że niem, a z dru giej
– dłu gie li sty re zer wo we
pro jek tów. Jak to po go dzić?

Ska la po trzeb jest i pew nie
za wsze bę dzie więk sza niż
do stęp ne środ ki fi nan so we.
O tym by ło wia do mo od po -
cząt ku. Zresz tą nie do ty czy to
tyl ko sa mo rzą dów. Klu czo we
jest usta le nie wła ści wych
prio ry te tów i wspar cie
w pierw szej ko lej no ści tych
in we sty cji, któ re przy czy nia ją
się do osią gnię cia śred nio -
i dłu go okre so wych ce lów roz -
wo jo wych oraz
do po więk sze nia tzw. ba zy
po dat ko wej. Na część pro jek -
tów re zer wo wych mo żna
zna leźć mo żli wość do fi nan so -
wa nia w mo men cie, gdy
w da nym pro gra mie lub okre -
ślo nym je go dzia ła niu
po ja wia ją się oszczęd no ści.
Dla te go sa mo rzą dy, zgła sza jąc
wię cej pro jek tów, są przy go -
to wa ne na ta ką oko licz ność.

Sa mo rzą dy lo kal ne bę dą mu -
sia ły moc niej ze so bą
współ pra co wać. Mam na
myśli zin te gro wa ne in we sty -
cje te ry to rial ne i ob sza ry
funk cjo nal ne. 

Bę dzie my pro mo wać ta ką
współ pra cę. Cho dzi przede
wszyst kim o zmia nę spo so bu
pro wa dze nia po li ty ki roz wo -
ju. Ży cie Eu ro pej czy ka nie
za my ka się w jed nej gmi nie
czy po wie cie, stąd pro po zy cja
wyj ścia po za sztyw ne gra ni ce
ad mi ni stra cyj ne. Aby do stać
fun du sze na ta ką współ pra cę,
sa mo rzą dy bę dą mu sia ły za -
wią zać part ner stwo
i przed sta wić plan dzia łań
w ra mach Zin te gro wa nych In -
we sty cji Te ry to rial nych.
Wspar cie otrzy ma ją pro jek ty
do ty czą ce np. trans por tu pu -
blicz ne go czy go spo dar ki
ni sko emi syj nej. Wska za li śmy,
że ZIT -y po win ny być re ali zo -
wa ne w mia stach
wo je wódz kich i ich ob sza rach
funk cjo nal nych, ale nie za my -
ka my drzwi przed mniej szy mi
mia sta mi. Mar sza łek wo je -
wódz twa bę dzie mógł
zde cy do wać o stwo rze niu
ZIT -u w in nym ośrod ku.

Co raz moc niej de cen tra li zu je
pa ni podział i za rzą dza nie
środ ka mi unij ny mi, prze ka zu -
jąc to mar szał kom. Z cze go to
wy ni ka?

Z do świad cze nia, bo mar -
szał ko wie naj le piej wie dzą,
na co po trzeb ne są fun du sze
w ich wo je wódz twach. Bar -
dzo do brze po ra dzi li so bie
z in we sty cja mi unij ny mi w tej
per spek ty wie, więc mam
pod sta wy, by są dzić, że tak
sa mo bę dzie w przy szłej. Nie
je stem su per mi ni strem, któ ry
zna od po wiedź na ka żde py -
ta nie do ty czą ce roz wo ju
wszyst kich za kąt ków Pol ski.
Sa mo rzą dy wo je wództw sa -
me opra co wu ją swo je
stra te gie roz wo ju i na ich
pod sta wie two rzą obec nie
pro gra my re gio nal ne. W kon -
sul ta cjach obu do ku men tów
uczest ni czą także sa mo rzą dy
ni ższe go szcze bla. 

Przed re gio na mi stoi też wy -
zwa nie w po sta ci pro gra mów
dwu fun du szo wych?

Nie jest to dla nas cał ko wi -
ta no wość, bo pew ne
do świad cze nia z dwu fun du -

szo wo ścią ma my z okre -
su 2004–2006. Ide ałem
by ła by mo żli wość do fi nan so -
wa nia jed nej in we sty cji
z dwóch fun du szy, ale na to
nie chce się zgo dzić Ko mi sja
Eu ro pej ska. Wy zwa niem bę -
dzie więc ta kie
ukie run ko wa nie pie nię dzy,
że by z obu źró deł
finansowane były pro jek ty
wo bec sie bie kom ple men tar -
ne. Mo żli we są ró żne
roz wią za nia, m.in. na bo ry nie
na do fi nan so wa nie jed ne go
pro jek tu, ale ca łego pa kietu
czy or ga ni zo wa nie bliź nia -
czych na bo rów. Przy kła do wo
szko ła ku pu je sprzęt kom pu -
te ro wy, a jed no cze śnie
po zy sku je fun du sze na pro -
gram w po sta ci do dat ko wych
za jęć dla uczniów i szko leń
dla na uczy cie li. Bę dzie my re -
ko men do wać ta kie po dej ście. 

W przy pad ku firm po 2013
ro ku wię cej pie nię dzy ma być
ofe ro wa nych w for mie po ży -
czek i in nych in stru men tów
zwrot nych. Gmi ny też do sta ną
mniej do ta cji, a wię cej kre dy -
tów? 

Fak tycz nie in stru men ty
zwrot ne bę dą kie ro wa ne
do przed się bior ców w więk -
szym stop niu niż do tych czas.
Zwłasz cza w przy pad ku pro -
ste go wspar cia
in we sty cyj ne go. Tam, gdzie in -
no wa cyj ny pro jekt obar czo ny
bę dzie ry zy kiem, za pro po nu -
je my sto so wa nie do ta cji.
Sa mo rzą dy ta kże bę dą ko rzy -
stać ze zwrot nych form
fi nan so wa nia. Już w tej per -
spek ty wie pro jek ty
re wi ta li za cyj ne ob ję te są ini -
cja ty wą Jes si ca. Na razie
ana li zu je my ob sza ry, w któ -
rych mo gli by śmy wpro wa dzić
in stru men ty zwrot ne. 

A na co z pro gra mów kra jo -
wych mo gą li czyć sa mo rzą dy
po 2013 ro ku? 

To, na ja kie in we sty cje sa -
mo rzą dy bę dą mo gły uzy skać
fun du sze z po szcze gól nych
pro gra mów kra jo wych, jest
jesz cze przed mio tem usta leń.
Wie my na to miast, że oprócz
pro gra mów re gio nal nych naj -
więk szym źró dłem fun du szy
dla samorządów bę dzie na -
stęp ca pro gra mu
„In fra struk tu ra i śro do wi sko”.
Bę dą tam pie nią dze np.
na ter mo mo der ni za cję, go -
spo dar kę wod no -ście ko wą
i od pa do wą.

W okre sie 2014–2020 sa mo -
rzą dy po zo sta ną głów nym
od bior cą pie nię dzy z Unii?

Jak naj bar dziej. Sa mo rzą dy
z jed nej stro ny zo sta ły włą -
czo ne w za rzą dza nie
pro gra ma mi ope ra cyj ny mi,
a dru giej są be ne fi cjen ta mi
unij nej po mo cy. To po ka zu je,
że są nie odzow nym part ne -
rem w dzia ła niach na rzecz
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
fun du szy eu ro pej skich. Bar -
dzo do brze, że wie le
sa mo rzą dów już te raz pla nu je
in we sty cje, na któ re bę dą po -
zy skiwane pie nią dze
z no we go bu dże tu UE. Zdo by -
te do świad cze nie mo że im
w tym po móc.

                —roz ma wiał Ar tur Osiec ki

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA | Życie Europejczyka nie zamyka się 
w gminie. Stąd propozycja, by samorządy wychodziły poza sztywne
granice administracyjne – mówi minister rozwoju regionalnego.

Promujemy
współpracę

>FUNDUSZE UNIJNE – GMINY MIEJSKO - WIEJSKIE       

poz. 

2012

poz. 

2013

Liczba
podpisanych
umów (szt.)

Umowy
podpisane  
w 2012 r.

(zł/osoba)

Przychody z UE
w 2012 r.

(zł/osoba)
Suma 

punktówGmina Województwo

1             1       Uniejów                                łódzkie                                                    55,32                                 4 024                                    356                            4     
2                       Karpacz                                dolnośląskie                                         49,49                                 1 727                                1 854                            2     
3                       Czechowice-Dziedzice    śląskie                                                    48,88                                     123                                3 014                            2     
4                       Biłgoraj                                 lubelskie                                                42,72                                     714                                2 075                            3     
5                       Przemków                           dolnośląskie                                         42,56                                 1 714                                1 483                            1     
6                       Połaniec                               świętokrzyskie                                     36,45                                 1 122                                1 182                            5     
7          65       Nisko                                     podkarpackie                                       31,74                                     846                                1 325                            2     
8          51       Glinojeck                              mazowieckie                                        29,49                                 2 076                                    252                            2     
9                       Kock                                      lubelskie                                                29,02                                     754                                1 295                            1     
10        19       Kołobrzeg                            zachodniopomorskie                         27,58                                     503                                1 303                            2     
11        48       Karlino                                  zachodniopomorskie                         25,32                                     830                                    822                            3     
12          6       Nowe Warpno                    zachodniopomorskie                         24,71                                 1 407                                    518                            1     
13                    Kisielice                                warmińsko-mazurskie                       24,49                                 2 062                                      12                            1     
14                    Gostynin                               mazowieckie                                        22,31                                     733                                    778                            2     
15                    Szczucin                               małopolskie                                          21,76                                     686                                    693                            3     
16        98       Wisła                                     śląskie                                                    21,65                                     328                                    702                            6     
17                    Tolkmicko                             warmińsko-mazurskie                       21,51                                     845                                    640                            2     
18          2       Muszyna                               małopolskie                                          21,36                                 1 246                                    162                            4     
19                    Zagórz                                   podkarpackie                                       21,12                                     222                                    830                            5     
20        45       Prusice                                  dolnośląskie                                         20,06                                     882                                    264                            5     
21        70       Tłuszcz                                  mazowieckie                                        19,97                                     190                                1 028                            2     
22                    Łosice                                    mazowieckie                                        19,70                                       57                                1 109                            2     
23                    Dąbrowa Białostocka       podlaskie                                               18,97                                     236                                    843                            3     
24                    Ciechanowiec                    podlaskie                                               18,70                                     493                                    632                            3     
25          9       Myszyniec                            mazowieckie                                        18,63                                 1 522                                      24                            1     
26                    Radzionków                        śląskie                                                    18,51                                     287                                    606                            5     
27                    Kargowa                               lubuskie                                                 18,30                                     167                                    431                            8     
28                    Sieradz                                  łódzkie                                                    17,95                                     243                                    601                            5     
29                    Trzebiatów                           zachodniopomorskie                         17,95                                 1 392                                      76                            1     
30                    Bochnia                                małopolskie                                          17,78                                     114                                    854                            3     
31        47       Zwierzyniec                         lubelskie                                                17,67                                     989                                    359                            1     
32                    Opoczno                               łódzkie                                                    17,31                                     136                                    890                            2     
33        57       Dęblin                                   lubelskie                                                17,26                                     192                                    928                            1     
34                    Działdowo                            warmińsko-mazurskie                       17,12                                     113                                    810                            3     
35        39       Łochów                                 mazowieckie                                        16,88                                     951                                    167                            3     
36        18       Nowe Brzesko                    małopolskie                                          16,87                                     832                                    340                            2     
37                    Tyszowce                              lubelskie                                                16,33                                     895                                    256                            2     
38                    Kępice                                   pomorskie                                             16,26                                     362                                    315                            6     
39                    Skarżysko-Kamienna       świętokrzyskie                                     16,22                                     261                                    305                            7     
40                    Żywiec                                  śląskie                                                    16,14                                     115                                    660                            4     
41                    Żabno                                    małopolskie                                          15,93                                 1 019                                    219                            1     
42                    Zator                                      małopolskie                                          15,72                                     535                                    485                            2     
43        55       Piwniczna-Zdrój                małopolskie                                          15,59                                     898                                    120                            3     
44                    Czarna Białostocka           podlaskie                                               15,48                                     336                                    701                            1     
45        60       Stronie Śląskie                   dolnośląskie                                         15,40                                     412                                    472                            3     
46                    Jeziorany                              warmińsko-mazurskie                       15,37                                     261                                    248                            7     
47                    Skawina                                małopolskie                                          15,30                                     573                                    177                            5     
48        56       Brwinów                               mazowieckie                                        15,16                                 1 232                                         9                            1     
49                    Milanówek                           mazowieckie                                        14,91                                     646                                    180                            4     
50                    Nowe Miasteczko              lubuskie                                                 14,70                                     139                                    629                            3     
51        91       Mikołów                                śląskie                                                    14,56                                     323                                    231                            6     
52                    Mszczonów                         mazowieckie                                        14,39                                     199                                    480                            4     
53        86       Krasnobród                         lubelskie                                                14,28                                     691                                    271                            2     
54                    Bukowno                              małopolskie                                          14,07                                     495                                    321                            3     
55                    Kościerzyna                        pomorskie                                             13,93                                     139                                    578                            3     
56                    Wałbrzych                            dolnośląskie                                         13,71                                     244                                    233                            6     
57                    Dzierzgoń                             pomorskie                                             13,66                                 1 074                                      27                            1     
58                    Świdnica                              dolnośląskie                                         13,53                                     157                                    286                            6     
59                    Barlinek                                zachodniopomorskie                         13,31                                     163                                    267                            6     
60        23       Ulanów                                 podkarpackie                                       13,26                                     404                                    418                            2     
61        93       Białobrzegi                          mazowieckie                                        13,20                                     268                                    516                            2     
62                    Dąbrowa Tarnowska         małopolskie                                          13,09                                     257                                    433                            3     
63                    Jawor                                    dolnośląskie                                         13,06                                       74                                    234                            7     
64                    Olsztynek                             warmińsko-mazurskie                       13,04                                     219                                    375                            4     
65                    Stalowa Wola                     podkarpackie                                       13,02                                     545                                    380                            1     
66                    Buk                                        wielkopolskie                                       12,85                                     377                                    243                            4     
67                    Koniecpol                            śląskie                                                    12,78                                     599                                    240                            2     
68                    Kudowa-Zdrój                     dolnośląskie                                         12,66                                     396                                    217                            4     
69                    Głogów                                 dolnośląskie                                         12,66                                     101                                    438                            4     
70                    Grodzisk Mazowiecki        mazowieckie                                        12,57                                     381                                    221                            4     
71                    Środa Wielkopolska         wielkopolskie                                       12,55                                     142                                    483                            3     
72                    Zelów                                    łódzkie                                                    12,44                                     984                                      12                            1     
73        67       Bardo                                    dolnośląskie                                         12,30                                     750                                    178                            1     
74        29       Cieszanów                           podkarpackie                                       12,30                                     456                                    231                            3     
75        13       Puławy                                  lubelskie                                                12,23                                     713                                    201                            1     
76                    Rydułtowy                           śląskie                                                    12,12                                     269                                    359                            3     
77                    Sztum                                    pomorskie                                             12,10                                     340                                    221                            4     
78                    Odolanów                            wielkopolskie                                       12,08                                     950                                      14                            1     
79                    Dobczyce                             małopolskie                                          11,93                                     722                                      90                            2     
80                    Bytom Odrzański               lubuskie                                                 11,93                                     197                                    484                            2     
81                    Dynów                                  podkarpackie                                       11,86                                     478                                    269                            2     
82                    Bodzentyn                           świętokrzyskie                                     11,74                                     167                                    494                            2     
83        32       Żarki                                       śląskie                                                    11,70                                     311                                    467                            1     
84                    Solec Kujawski                   kujawsko-pomorskie                         11,68                                     534                                    215                            2     
85                    Rajgród                                 podlaskie                                               11,68                                     150                                    586                            1     
86                    Pilica                                     śląskie                                                    11,67                                     457                                    188                            3     
87                    Zgorzelec                             dolnośląskie                                         11,67                                     249                                    177                            5     
88                    Opalenica                             wielkopolskie                                       11,56                                     271                                    487                            1     
89        16       Nałęczów                             lubelskie                                                11,51                                     828                                      67                            1     
90                    Goleniów                              zachodniopomorskie                         11,48                                     108                                    186                            6     
91        52       Myślenice                             małopolskie                                          11,44                                     898                                      10                            1     
92                    Brześć Kujawski                 kujawsko-pomorskie                         11,41                                     421                                    365                            1     
93                    Nowy Targ                            małopolskie                                          11,41                                     274                                    308                            3     
94                    Środa Śląska                       dolnośląskie                                         11,30                                     349                                    328                            2     
95        71       Drohiczyn                             podlaskie                                               11,30                                     835                                      47                            1     
96                    Jelcz-Laskowice                dolnośląskie                                         11,20                                     137                                    313                            4     
97                    Oleśnica                               dolnośląskie                                         11,16                                     215                                    252                            4     
98                    Kalety                                    śląskie                                                    11,14                                     108                                    414                            3     
99                    Leśnica                                  opolskie                                                 11,11                                     601                                      42                            3     
100                  Gryfino                                  zachodniopomorskie                         11,10                                     471                                    223                            2     

Przychody z UE - paragraf z końcówką 1, 5, 7, 8
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∑ Przy go to wu jąc ran king „Eu -
ro pej ski sa mo rząd”, jak co
ro ku sa mo rzą dy skla sy fi ko wa -
li śmy w trzech ka te go riach: 
I. miasta na pra wach po wia tu, 
II. gminy miej skie i miej sko -
-wiej skie, 
III. gminy wiej skie. 

∑ Wy ko rzy sta li śmy da ne z Mi -
ni ster stwa Fi nan sów oraz
Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio -
nal ne go. Ze sta wie nie
po wsta ło na pod sta wie da -
nych o do cho dach
bu dże to wych po cho dzą cych
z fun du szy unij nych (do cho -
dy: środ ki unij ne §
z koń ców ką 1, 5, 7 i 8) oraz
na podstawie wiel ko ści
wsparcia unijnego przy zna ne -
go jed nost kom sa mo rzą du
te ry to rial ne go z kra jo wych
pro gra mów ope ra cyj nych (In -

fra struk tu ra i śro do wi sko, Ka -
pi tał ludz ki,
In no wa cyj na go spo dar ka, Roz -
wój Pol ski Wschod niej, Po moc
tech nicz na) i re gio nal nych
pro gra mów ope ra cyj nych. 
W przy pad ku da nych z re sor -
tu roz wo ju re gio nal ne go
wzię li śmy pod uwa gę je dy nie
war tość do fi nan so wa nia unij -
ne go bez tzw. wkła du
kra jo we go.
Ana li zu jąc no we umo wy o do -
fi nan so wa nie, tak jak
w dwóch poprzednich la tach
bra li śmy pod uwa gę wy łącz nie
da ne za ostat ni rok, czyli w
tym przypadku 2012. 
Tak jak rok te mu, analizując
umowy o do fi nan so wa nie
pod pi sa ne w 2012 ro ku
uwzględ ni li śmy (już po raz
trze ci) do ta cje po zy ska ne
przez spół ki ko mu nal ne,

w któ rych sa mo rząd ma co
naj mniej 51 pro c. udzia łów. 

∑ Zasady przyznawania
punktów samorządom się nie
zmieniły. Tak jak w ro ku ubie -
głym jed nost ka sa mo rzą du
te ry to rial ne go mo gła mak sy -
mal nie uzy skać 100
punk tów, w tym:
>45 punk tów za war tość wy -
ka za nych w bu dże cie za 2012
r. do cho dów z fun du szy unij -
nych w prze li cze niu
na jed ne go miesz kań ca, 
>45 punk tów za łącz ną war -
tość umów o do fi nan so wa nie
(z wy żej wy mie nio nych pro gra -
mów ope ra cyj nych), za war tych
w 2012 ro ku, w prze li cze niu
na jed ne go miesz kań ca,
>10 punk tów za licz bę
podpisanych umów.
                                              —osa 

>METODOLOGIA RANKINGU: EUROPEJSKI SAMORZĄD

Jak ocenialiśmy samorządy pozyskujące dotacje z UE
>FUNDUSZE UNIJNE – GMINY WIEJSKIE                                                                    

poz. 

2012

poz. 

2013

Liczba
podpisanych
umów (szt.)

Umowy
podpisane
w 2012 r.

(zł/osoba)

Przychody z UE
w 2012 r.

(zł/osoba)
Suma 

punktówGmina Województwo

1          16       Mielnik                                  podlaskie                                               55,70                                 1 186                                3 920                            3
2          35       Wisznice                               lubelskie                                                51,37                                 1 837                                1 065                            4
3             4       Solec-Zdrój                         świętokrzyskie                                     50,62                                 2 062                                    675                            1
4                       Końskowola                        lubelskie                                                50,55                                     163                                6 576                            2
5          46       Wola Uhruska                     lubelskie                                                49,65                                 1 563                                1 833                            3
6          41       Olsztyn                                  śląskie                                                    47,99                                 1 176                                2 679                            4
7          29       Czernice Borowe               mazowieckie                                        47,43                                 1 993                                    138                            3
8                       Ciechanów                          mazowieckie                                        44,26                                     589                                4 443                            1
9          98       Jeziorzany                           lubelskie                                                41,99                                 1 874                                      14                            1
10                    Chodzież                              wielkopolskie                                       38,11                                       72                                5 192                            1
11                    Wiskitki                                 mazowieckie                                        36,88                                     666                                2 681                            4
12        25       Stromiec                              mazowieckie                                        36,61                                 1 625                                      22                            1
13                    Ożarowice                            śląskie                                                    33,26                                     833                                1 618                            4
14                    Izabelin                                 mazowieckie                                        33,05                                     903                                1 659                            2
15                    Jadów                                   mazowieckie                                        33,02                                 1 454                                      44                            1
16        13       Grudusk                                mazowieckie                                        32,28                                 1 429                                      13                            1
17        39       Daszyna                                łódzkie                                                    31,93                                 1 413                                      13                            1
18                    Trzciana                                małopolskie                                          31,26                                 1 379                                      24                            1
19                    Sztutowo                              pomorskie                                             30,90                                 1 354                                      52                            1
20                    Ślemień                                śląskie                                                    30,87                                     904                                    896                            5
21        68       Szczurowa                           małopolskie                                          30,42                                     802                                1 012                            6
22                    Moszczenica                       małopolskie                                          30,41                                     775                                1 679                            2
23                    Koszyce                                małopolskie                                          30,40                                 1 139                                    517                            2
24                    Mrozy                                     mazowieckie                                        29,83                                     823                                1 149                            4
25                    Budry                                     warmińsko-mazurskie                       29,79                                 1 314                                      17                            1
26        51       Klwów                                   mazowieckie                                        29,65                                 1 308                                      17                            1
27                    Osina                                     zachodniopomorskie                         29,04                                 1 141                                    311                            2
28                    Słupia                                    łódzkie                                                    28,04                                 1 149                                    142                            2
29                    Lubrza                                   lubuskie                                                 27,34                                 1 202                                      14                            1
30                    Płoniawy-Bramura            mazowieckie                                        26,39                                     878                                    619                            3
31                    Biłgoraj                                 lubelskie                                                26,02                                     879                                    708                            2
32                    Sękowa                                 małopolskie                                          25,84                                 1 135                                      11                            1
33        83       Kije                                         świętokrzyskie                                     25,79                                     586                                1 460                            3
34                    Konopiska                            śląskie                                                    25,28                                     909                                    211                            4
35                    Sławno                                  łódzkie                                                    25,26                                 1 105                                      20                            1
36                    Somianka                             mazowieckie                                        24,96                                     932                                      89                            4
37                    Krasne                                   mazowieckie                                        24,94                                 1 032                                    208                            1
38                    Świerczów                           opolskie                                                 24,76                                     854                                    311                            4
39        17       Krzeszów                              podkarpackie                                       24,69                                  1082                                      12                            1
40                    Dobroszyce                          dolnośląskie                                         24,48                                     925                                    482                            1
41                    Szelków                                mazowieckie                                        24,47                                     598                                1 230                            3
42                    Rząśnia                                 łódzkie                                                    24,09                                     519                                1 572                            2
43                    Pokrzywnica                       mazowieckie                                        24,05                                     356                                1 940                            3
44                    Biszcza                                  lubelskie                                                23,76                                     509                                1 702                            1
45                    Mircze                                   lubelskie                                                23,63                                     309                                2 175                            2
46                    Staroźreby                           mazowieckie                                        23,58                                     929                                    337                            1
47                    Góra Św. Małgorzaty        łódzkie                                                    23,15                                 1 010                                      14                            1
48                    Tuchomie                             pomorskie                                             23,10                                     894                                      87                            3
49        52       Baćkowice                           świętokrzyskie                                     23,08                                     402                                1 797                            2
50                    Rymań                                  zachodniopomorskie                         22,92                                     828                                    416                            2
51                    Jarocin                                  podkarpackie                                       22,82                                     862                                    147                            3
52                    Polska Cerekiew                opolskie                                                 22,33                                     948                                      95                            1
53                    Janów Podlaski                  lubelskie                                                22,13                                     724                                    633                            2
54        32       Zabrodzie                             mazowieckie                                        22,06                                     867                                      22                            3
55                    Niedźwiada                         lubelskie                                                22,05                                     958                                      20                            1
56                    Łapanów                              małopolskie                                          21,95                                     832                                    115                            3
57                    Nowe Ostrowy                    łódzkie                                                    21,74                                     874                                      99                            2
58                    Krzynowłoga Mała            mazowieckie                                        21,50                                     515                                1 208                            2
59                    Stare Miasto                        wielkopolskie                                       21,46                                     626                                    555                            4
60                    Wijewo                                 wielkopolskie                                       21,38                                     160                                2 467                            1
61                    Wartkowice                         łódzkie                                                    21,16                                     921                                      11                            1
62                    Karsin                                    pomorskie                                             21,04                                     617                                    670                            3
63                    Przemęt                                wielkopolskie                                       20,98                                     337                                1 551                            3
64                    Żabia Wola                          mazowieckie                                        20,80                                     299                                1 940                            1
65                    Rudka                                    podlaskie                                               20,66                                     889                                      40                            1
66                    Mycielin                                wielkopolskie                                       20,18                                     874                                      16                            1
67        22       Dźwierzuty                          warmińsko-mazurskie                       20,08                                     650                                    568                            2
68                    Stężyca                                 lubelskie                                                20,01                                     374                                1 439                            2
69                    Radowo Małe                     zachodniopomorskie                         19,94                                     829                                    126                            1
70                    Budziszewice                      łódzkie                                                    19,77                                     855                                      16                            1
71                    Uścimów                              lubelskie                                                19,75                                     852                                      23                            1
72                    Solina                                    podkarpackie                                       19,68                                     652                                    359                            3
73                    Oleśnica                               świętokrzyskie                                     19,61                                     653                                    492                            2
74        92       Lubiewo                                kujawsko-pomorskie                         19,55                                     285                                1 803                            1
75                    Czarnocin                             łódzkie                                                    19,24                                     262                                1 830                            1
76                    Kolsko                                   lubuskie                                                 19,21                                     775                                      45                            2
77                    Maków                                  łódzkie                                                    19,19                                     704                                    266                            2
78                    Łąck                                       mazowieckie                                        19,16                                       92                                2 213                            2
79                    Wohyń                                   lubelskie                                                18,86                                     567                                    656                            2
80        12       Bodzechów                         świętokrzyskie                                     18,71                                     726                                    129                            2
81        86       Besko                                    podkarpackie                                       18,49                                     721                                    110                            2
82                    Pozezdrze                            warmińsko-mazurskie                       18,42                                     755                                    138                            1
83        84       Trawniki                                lubelskie                                                18,23                                     776                                      44                            1
84                    Platerów                               mazowieckie                                        18,11                                     582                                    499                            2
85                    Jaświły                                  podlaskie                                               18,00                                     727                                      20                            2
86                    Stara Dąbrowa                   zachodniopomorskie                         17,99                                     774                                      14                            1
87                    Uście Gorlickie                   małopolskie                                          17,92                                     767                                      27                            1
88        89       Malanów                              wielkopolskie                                       17,81                                     721                                    156                            1
89                    Zakrzówek                           lubelskie                                                17,73                                     342                                 1061                            3
90        20       Wietrzychowice                 małopolskie                                          17,72                                     317                                 1434                            1
91                    Lipnica Wielka                    małopolskie                                          17,54                                     751                                      21                            1
92                    Szczaniec                             lubuskie                                                 17,54                                     754                                      13                            1
93                    Giby                                        podlaskie                                               17,44                                     655                                    167                            2
94                    Dębica                                   podkarpackie                                       17,29                                     339                                    422                            7
95                    Brenna                                  śląskie                                                    17,28                                     458                                      41                            7
96        40       Stopnica                               świętokrzyskie                                     17,27                                     501                                    487                            3
97                    Grębów                                 podkarpackie                                       17,23                                     546                                    338                            3
98                    Leoncin                                 mazowieckie                                        17,15                                     734                                      18                            1
99                    Cyców                                   lubelskie                                                17,13                                     729                                      33                            1
100                  Łękawica                              śląskie                                                    17,11                                     662                                      97                            2

Przychody z UE - paragraf z końcówką 1, 5, 7, 8

>FUNDUSZE UNIJNE – MIASTA NA PRAWACH POWIATU                                       
                                          

poz. 

2012

poz. 

2013

Liczba
podpisanych
umów (szt.)

Umowy
podpisane
w 2012 r.

(zł/osoba)

Przychody z UE
w 2012 r.

(zł/osoba)
Suma 

punktówMiasto Województwo

1        21      Gdańsk                              pomorskie                                      92,08                        1 889                           4 024                         5
2           8      Krosno                              podkarpackie                                 45,88                            653                           2 562                         4
3        27      Rzeszów                           podkarpackie                                 45,85                            698                           2 354                         7
4           7      Olsztyn                              warmińsko-mazurskie                40,39                            481                           2 251                         9
5        30      Płock                                 mazowieckie                                  33,44                            577                           1 389                      10
6           5      Białystok                           podlaskie                                        30,94                            665                               457                      24
7           4      Lublin                                lubelskie                                          28,71                            449                           1 238                      10
8        18      Wrocław                           dolnośląskie                                   26,84                            529                               641                      17
9        32      Toruń                                 kujawsko-pomorskie                   26,00                            869                                  65                      11
10      34      Jelenia Góra                    dolnośląskie                                   23,39                            682                               268                      10
11      57      Świętochłowice             śląskie                                              20,88                            237                           1 103                         7
12      56      Gorzów Wielkopolski   lubuskie                                           19,99                               71                           1 487                         4
13      25      Zabrze                               śląskie                                              18,70                            524                               369                         5
14                 Nowy Sącz                       małopolskie                                   18,29                            146                           1 176                         4
15      17      Elbląg                                warmińsko-mazurskie                17,07                            395                               425                         7
16      20      Jaworzno                         śląskie                                              16,78                            290                               771                         3
17      35      Dąbrowa Górnicza         śląskie                                              16,71                            605                                  58                         4
18      11      Częstochowa                  śląskie                                              16,49                            314                               246                      15
19        3      Kielce                                świętokrzyskie                               16,24                            443                               137                      10
20      31      Tychy                                 śląskie                                              15,86                            578                                  39                         4
21        2      Przemyśl                           podkarpackie                                 15,09                            567                                  68                         2
22      13      Rybnik                               śląskie                                              14,71                            404                               232                         6
23      51      Włocławek                       kujawsko-pomorskie                   14,38                            561                                  17                         2
24      12      Łomża                               podlaskie                                        14,27                            159                               640                         8
25                 Tarnobrzeg                      podkarpackie                                 14,15                            295                               302                         9
26        9      Jastrzębie-Zdrój             śląskie                                              13,44                            460                                  74                         4
27      16      Gdynia                               pomorskie                                      13,19                            469                                  31                         4
28      36      Szczecin                           zachodniopomorskie                  12,43                            285                                  96                      11
29      37      Chorzów                           śląskie                                              12,35                            231                               276                         9
30      55      Suwałki                             podlaskie                                        11,99                            344                               303                         1
31      15      Chełm                               lubelskie                                          11,91                            126                               721                         2
32      39      Siedlce                              mazowieckie                                  11,69                            413                                  91                         2
33      24      Biała Podlaska                lubelskie                                          11,22                            453                                    1                         1
34      55      Słupsk                               pomorskie                                      11,20                            361                                  83                         4
35        1      Konin                                 wielkopolskie                                10,19                            262                                  92                         7
36      10      Poznań                              wielkopolskie                                10,17                            341                               147                         1
37      44      Opole                                 opolskie                                           10,02                            184                               280                         6
38      33      Koszalin                            zachodniopomorskie                     9,38                            326                                  69                         2
39      53      Świnoujście                    zachodniopomorskie                     9,37                            166                               223                         7
40        6      Bydgoszcz                        kujawsko-pomorskie                     9,24                            158                               154                         9
41      29      Bytom                               śląskie                                                 8,64                            247                                  61                         5
42      49      Grudziądz                         kujawsko-pomorskie                     8,52                            229                                  88                         5
43      52      Łódź                                   łódzkie                                                8,15                            163                                  46                         9
44      45      Zielona Góra                   lubuskie                                             8,10                            186                                  68                         7
45      54      Sosnowiec                       śląskie                                                 7,78                            211                               134                         3
46      47      Tarnów                              małopolskie                                      7,32                            182                                  82                         5
47      14      Bielsko-Biała                   śląskie                                                 7,27                            224                                  24                         4
48      46      Ruda Śląska                    śląskie                                                 7,15                            173                                  85                         5
49      38      Katowice                          śląskie                                                 6,99                            112                                  52                         9
50      19      Kraków                              małopolskie                                      6,97                               79                                  45                      11
51      40      Żory                                    śląskie                                                 6,73                            142                               114                         5
52      60      Legnica                             dolnośląskie                                     6,60                            135                               117                         5
53                 Piotrków Trybunalski    łódzkie                                                6,57                            234                                  15                         2
54      41      Radom                              mazowieckie                                    6,21                            177                                  66                         3
55      23      Gliwice                              śląskie                                                 5,81                               80                               163                         5
56      28      Skierniewice                   łódzkie                                                4,42                            123                                  58                         2
57      58      Piekary Śląskie               śląskie                                                 4,36                            100                                  66                         3
58      42      Siemianowice Śląskie  śląskie                                                 2,95                            101                                  12                         1
59      59      Mysłowice                        śląskie                                                 1,90                               58                                    9                         1
Przychody z UE – paragraf z końcówką 1, 5, 7, 8
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GDAŃSK – I MIEJSCE 
W KATEGORII MIAST
Za pieniądze unijne powstają 
inwestycje transportowe, ale 
też system ochrony przed 
nadmiarem wody z opadów. 

Trzy największe projekty reali-
zowane przez Gdańsk, przy 
wsparciu funduszy UE pozy-
skanych w okresie 2007–2013, 
to budowa Trasy W-Z (odcinek 
Kartuska – Otomińska), gdań-
ski program rewitalizacji oraz 
ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej. W końcu grudnia 2011 r. 
oddano do użytku ostatni od-
cinek Trasy W-Z. Stanowi ona 
teraz najważniejszą arterię 
łączącą miasto z autostradą A1. 
I jest dogodnym połączeniem 
śródmieścia Gdańska z ob-
wodnicą Trójmiasta.

Dzięki gdańskiemu progra-
mowi rewitalizacji zmieniają 
się cztery dzielnice tego mia-
sta: Letnica, Dolne Miasto, 
Nowy Port i Dolny Wrzeszcz. 
Celem rewitalizacji jest pod-
niesienie atrakcyjności prze-
strzeni miejskiej oraz pobu-
dzenie społeczności lokalnych 
do współdziałania z organiza-
cjami pozarządowymi. 

Jeszcze przed Euro 2012 
miasto zrealizowało większą 
część programu rewitalizacji 
Letnicy. Jest to dzielnica, w 
sąsiedztwie której powstał 
stadion piłkarski i Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe 
Amber Expo. Inwestycje w 
Letnicy rozpoczęły się w 2011 
r. Gruntownie wyremontowa-
no 29 budynków. Gdańskie 
TBS wybudowały tam ponad 
120 nowych mieszkań. 

W ramach ochrony wód 
Zatoki Gdańskiej miasto roz-
budowało i zmodernizowało 
system odprowadzania wód 
opadowych, a także system 
retencjonowania i zapobiega-
nia powodziom będącym wy-
nikiem opadów (partnerem 
projektu jest Pruszcz Gdań-
ski). Zrealizowana już inwesty-
cja składała się z 19 zadań. 
Była wśród nich m.in. budowa 
nowych kolektorów kanaliza-
cji deszczowej, zbiorników 
retencyjnych i przepompowni 
wód deszczowych. Przy okazji 
miasto wzbogaciło się o kolej-
ne rekreacyjne tereny zielone.

W ubiegłym roku, co przeło-
żyło się na sukces w rankingu 
„Rz”, Gdańsk podpisał kolejne 
cztery umowy o dofinansowa-

nie unijne. Trzy z nich miesz-
czą się w programie „Infra-
struktura i środowisko” (1. 
„Połączenie Portu Lotniczego 
z Portem Morskim Gdańsk – 
Trasa Słowackiego”; 2. Gdański 
Projekt Komunikacji Miejskiej, 
etap III A; 3. Połączenie dróg 
krajowych – Trasa Sucharskie-

go). Natomiast czwarta umowa 
została zawarta w ramach  
programu regionalnego. Doty-
czy wykonania kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla 
ulicy Nowej Bulońskiej Pół-
nocnej. 

Trasa Słowackiego pozwoli 
na poprawę dostępu lądowego 

do portów: morskiego i lotni-
czego w Gdańsku. A przede 
wszystkim usprawni tranzyt 
oraz komunikację między 
dzielnicami górnego i dolnego 
tarasu miasta. Długość trasy 
wyniesie około 18 km. Najbar-
dziej spektakularnym jej 
fragmentem będzie najdłuższy 

w Polsce tunel pod rzeką 
(martwą Wisłą). Inwestycja, 
podzielona na cztery zadania, 
ma kosztować 1,49 mld zł, z 
czego wkład UE to 1,15 mld zł.

Miasto kontynuuje też 
Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej. Jak podkreślają 
urzędnicy magistratu, po-
wszechnie dostępny, sprawny 
i ekologiczny transport pu-
bliczny to jeden z priorytetów 
władz miasta. Rozbudowa i 
poprawa funkcjonowania 
ekologicznej komunikacji 
tramwajowej ma się przyczy-
nić do zmniejszenia ruchu sa-
mochodowego.

 W planach jest też budowa 
Trasy Sucharskiego i połączenie 
jej z obwodnicą południową 
oraz autostradą A-1.

– Czas PRL cofnął Polskę w 
stosunku do Europy o lata 
świetlne. Musimy odrabiać 
przepaść, jaka dzieli nas od 
innych miast europejskich. 
Bez dotacji unijnych ten wy-
ścig z czasem byłby po prostu 
niemożliwy. Europejska po-
moc jest nieoceniona. Pozwala 
na mozolne nadrabianie stra-
conych dziesięcioleci – mówi 
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska.  —Artur Osiecki

Cztery umowy o dotacje w 2012 roku
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≥Trasa Słowackiego w Gdańsku

UNIEJÓW – I MIEJSCE 
WŚRÓD MNIEJSZYCH MIAST
Miasto to zwyciężyło wśród 
gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich. Od kilku lat 
konsekwentnie inwestuje 
w projekt termalny. I potrafi 
pozyskać na to środki z UE. 

Na stronie internetowej urzę-
du miasta można przeczytać, 
że Uniejów to pierwsze uzdro-
wisko termalne w Polsce. A 
wszystko to dzięki realizacji 
wieloetapowej inwestycji Ter-
my Uniejów – Regionalny 
Markowy Produkt Turystyki 
Uzdrowiskowej dofinansowa-
nej z regionalnego programu 
operacyjnego województwa 

łódzkiego na lata 2007–2013. 
W maju ubiegłego roku otwar-
to w Uniejowie nowoczesny 
kompleks basenów termal-
nych, zespół muzealno-nocle-
gowy Zagroda Młynarska, 
centrum artystyczno-kultural-
ne Dom Pracy Twórczej, kom-
pleks boisk z zapleczem 
sportowym oraz odrestauro-
wany zamek arcybiskupów 
gnieźnieńskich z XIV wieku. 
Wszystkie te inwestycje wcho-
dzą w skład projektu Termy 
Uniejów. Od lata ubiegłego 
roku miasto ma status uzdro-
wiska termalnego. 

Józef Kaczmarek, burmistrz 
Uniejowa, podkreśla, że dzięki 
środkom unijnym gmina może 
wykorzystać swoje największe 

bogactwo, jakim są wody 
lecznicze. Uniejowskie wody, 
odkryte w latach 70. ubiegłego 
wieku, mogą być wykorzysty-
wane zarówno do ogrzewania 
domów, jak i w szeroko poję-
tym lecznictwie oraz rekreacji. 
Są szczególnie korzystne w 
leczeniu chorób reumatycz-
nych i zwyrodnieniowych, 
nerwic, przewlekłych chorób 
dróg oddechowych i zatok 
oraz otyłości. Poleca się też je 
w okresach rekonwalescencji 
po urazach i zabiegach chirur-
gicznych. 

Od kilku lat Uniejów konse-
kwentnie inwestuje w projekt 
termalny. W  ubiegłym roku 
gmina pozyskała na ten cel 
kolejne pieniądze. Chodzi o 

projekt „Budowa i komplekso-
wa promocja marki – Termy 
Uniejów etap III”. 

Miasto dostało też środki z 
krajowego programu opera-
cyjnego „Kapitał ludzki” na 
indywidualizację programu 
nauczania w szkołach podsta-
wowych. Pieniądze przezna-
czono na dodatkowe zajęcia 
dla uczniów klas I–III oraz na 
uzupełnienie bazy dydaktycz-
nej szkół. Uniejów pozyskał też 
w 2012 r. dwie dotacje z pro-
gramu regionalnego na przed-
sięwzięcia związane z terena-
mi aktywizacji gospodarczej. 

Umowy te sprawiły, że  Unie-
jów utrzymał I miejsce w kate-
gorii gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich z 2012 r.  —osa

Unia pomaga wykorzystać 
naturalne bogactwo
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≥Termy uniejowskie to sztandarowa, kilkuetapowa 
inwestycja gminy

MIELNIK – I MIEJSCE 
WŚRÓD GMIN WIEJSKICH 
Pieniądze z UE mają pomóc 
gminie przyciągnąć turystów. 
Budowana jest też kanalizacja, 
a mieszkańcy zagrożeni 
wykluczeniem cyfrowym 
dostają dostęp do Internetu. 

– Dzięki dotacjom gmina Miel-
nik ma szansę powrócić do 
dawnej historycznej świetno-
ści, a także powstrzymać emi-
grację młodych ludzi w poszu-
kiwaniu stabilnej pracy – mówi 
Adam Tobota, wójt gminy. – 
Stawiamy na rozwój turystycz-
ny regionu. Główną atrakcją 
ma być Park Historyczny Try-
logia. Pierwszy etap, Stanica 
Chreptiowska, powstanie do 
końca br. Będzie kosztować ok. 
30 mln zł, z czego 27 mln zł 
pochodzi z funduszy unijnych. 
Do budowy kolejnych etapów, 
przeznaczonych pod usługi 
hotelarskie, poszukiwani są 
inwestorzy.

 Źródłem współfinansowa-
nia Parku Trylogia jest  Regio-
nalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego. 
Stanica Chreptiów wraz z in-
frastrukturą ma być jednym z 
11 elementów Parku Histo-
rycznego, który przeniesie 
odwiedzających w scenerię 
XVII-wiecznej Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów (zostaną 
wykorzystane motywy z „Try-
logii” Sienkiewicza i jej ekrani-
zacji w reżyserii Jerzego Hoff-
mana). 

– Do rozwoju atrakcyjności 
turystycznej regionu przyczy-
ni się również budowa kładki 
pieszo-rowerowej na rzece 
Bug w miejscowości Niemirów. 
Gmina otrzyma na to dotację 
7 mln zł – mówi wójt Mielnika. 
Budowa kładki wraz z zago-
spodarowaniem bezpośrednio 
przylegającego do niej terenu 
oraz połączeniem z ciągiem 
ścieżek rowerowych to część 
większego przedsięwzięcia, 
jakim jest projekt „Trasy rowe-

rowe w Polsce wschodniej – 
województwo podlaskie”.  

Gmina zadbała też o to, aby 
jej mieszkańcy mogli korzystać 
z nowych technologii. Dotowa-
ny z programu „Innowacyjna 
gospodarka” projekt przeciw-
działania wykluczeniu cyfro-
wemu w gminie przewiduje 
zakup zestawów komputero-

wych i usługi dostępu do In-
ternetu dla 85 gospodarstw 
domowych. Chodzi o osoby 
spełniające kryteria uprawnia-
jące do otrzymywania pomocy 
społecznej (m.in. świadczenia 
rodzinne, niepełnospraw-
ność). Ludzie ci zostaną prze-
szkoleni w zakresie obsługi 
komputera i korzystania z In-

ternetu. Komputery trafią też 
do Zespołu Szkół w Mielniku 
(65 sztuk), Gminnej Biblioteki 
Publicznej (sześć sztuk) i 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji (cztery). 
Będą przeznaczone dla miesz-
kańców zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym, których 
nie objęto wsparciem bezpo-

średnim (zakup komputera i 
usługi internetowej). 

W ubiegłym roku gmina 
podpisała trzy kolejne umowy 
o dotacje. Pierwsza z nich (z 
programu regionalnego) ma 
posłużyć do sfinansowania 
budowy kanalizacji sanitarnej  
i modernizacji stacji uzdatnia-
nia wody w Mielniku. W ra-
mach tej inwestycji powstanie 
14 km sieci kanalizacji sanitar-
nej. Obejmie ona wszystkie 
zabudowania w granicach 
administracyjnych Mielnika. 
Zostanie do niej podłączonych  
525 gospodarstw domowych.

W 2012 r. gmina pozyskała 
też dwa granty z programu 
,,Kapitał ludzki”. Pierwszy jest 
przeznaczony na przedsię-
wzięcie ,,Skuteczne NGO – 
strategia współpracy gminy 
Mielnik z organizacjami poza-
rządowymi”. A za drugi grant 
zrealizowano projekt polega-
jący na indywidualizacji pro-
cesu nauczania.

 —Artur Osiecki

Priorytet to rozwój turystyki

U
G

 M
IE

LN
IK

≤Tak będzie wyglądał Park 
Historyczny Trylogia


