Gmina Zgorzelec
https://gmina.zgorzelec.pl

S?owo Wójta - Widz? nas w Polsce i doceniaj? nasze
dzia?ania

Na 1523 gminy wiejskie dzia?aj?ce w Polsce i klasyfikowane w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
Wiejskich, nasza gmina zaj??a VIII miejsce. To bardzo du?e wyró?nienie, które cieszy. Dokonuj?c
oceny, jury konkursu wybra?o najlepsze, najbardziej rozwojowe samorz?dy.
Kolejno?? na li?cie wyró?nionych uzale?niona by?a od wyników osi?ganych przez samorz?d oraz
od zrealizowanych w 2020 roku dzia?a?. Oceniaj?c samorz?dy, eksperci wydaj? opini? na
podstawie blisko stu kryteriów uj?tych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: dzia?ania
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwi?zania poprawiaj?ce jako?? obs?ugi mieszka?ca oraz
funkcjonowania jednostki samorz?du terytorialnego; rozwój spo?ecze?stwa informacyjnego; rozwój
spo?ecze?stwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarz?dzania bezpiecze?stwem informacji;
promocja rozwi?za? z zakresu ochrony zdrowia i pomocy spo?ecznej; promocja rozwi?za? z
zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie dzia?a? na rzecz gospodarki rynkowej; promocja
rozwi?za? ekoenergetycznych i proekologicznych; wspó?praca krajowa i mi?dzynarodowa oraz
dzia?ania promocyjne. Najlepsz? w Polsce okaza?a si? Gmina Che?miec, której przyznano
honorowy tytu? „Dobry Polski Samorz?d 2020”.
Zaznaczam, ?e organizowany przez Zwi?zek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Ranking Gmin i
Powiatów to konkurs unikatowy w skali ca?ego kraju. Jest bowiem zarz?dzany na bie??co przez
ekspertów w trybie online. Bezpo?redni wp?yw na powodzenie swojej gminy czy powiatu maj? te?
sami mieszka?cy, zg?aszaj?c zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje
odnawialnych ?róde? energii. Ranking trwa przez ca?y rok. Nagrody za udzia? w rankingu,
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okoliczno?ciowe puchary i dyplomy dla zwyci?zców, wr?czane s? corocznie podczas
ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Zwi?zek Powiatów Polskich. Kolejno?? w Rankingu
uzale?niona jest od wyników osi?ganych przez samorz?d oraz zrealizowanych projektów.
Nie ukrywam, ?e cieszy wynik jaki osi?gn?li?my, zw?aszcza, ?e rok 2020 naprawd? by? rokiem
trudnym. W tych dalekich od normalno?ci czasach dali?my sobie rad?. Szczególnie podkre?lam, ?e
jako Urz?d praktycznie nie ograniczyli?my swojej dzia?alno?ci. Uda?o si? utrzyma? pe?n?
mobilno?? wszystkich wydzia?ów. Zabezpieczali?my dzia?ania pozwalaj?ce naszym i nie tylko
naszym mieszka?com korzysta? z us?ug niezb?dnych do funkcjonowania w nowych warunkach.
Wszyscy zainteresowani mogli w sposób szybki i bezproblemowy wyrobi? profil zaufania,
funkcjonowa?a ewidencja ludno?ci, wydzia? nieruchomo?ci, prowadzili?my inwestycje i
realizowali?my dodatkowe dzia?ania obejmuj?ce kwestie kryzysowe. Dotyczy?y one m.in.
zabezpieczenia i zakwaterowania wojska, organizacji do?ywiania podró?uj?cych, zabezpieczenia
mieszka?ców w ?rodki ochrony przed pandemi?. Dali?my sobie rad? z organizacj? kszta?cenia
zdalnego i hybrydowego. Dzia?a? by?o wi?cej a wykonywali je nasi pracownicy, którzy w
zmienionych warunkach funkcjonowania, cz?sto przy okrojonym sk?adzie starali si? sprosta?
nowym wyzwaniom. Byli?my tak?e, w niektórych dzia?aniach, wspierani przez So?tysów, Rady
So?eckie i Radnych podejmuj?cych si? dzia?a? zabezpieczaj?cych podstawowe potrzeby
mieszka?ców. Wszystkie te dzia?ania i bie??ce wykonywanie zada? zosta?y pozytywnie ocenione i
wypunktowane. Dzisiaj, cho? czasy si? niewiele zmieni?y, cieszy nas tak wysoka lokata w
rankingu. Warto zatem stara? si? wywi?zywa? ze swoich obowi?zków, zabezpiecza? ci?g?o??
funkcjonowania Urz?du i zawsze by? gotowym do dzia?ania nawet w skraj-nie trudnych
warunkach. Pracownicy naszego Urz?du tak?e chorowali, wspierali swoje rodziny i znajomych,
nale?? si? im s?owa uznania.
Cho? w mediach i wszelkiego rodzaju oficjalnych komunikatach i informatorach pomija si?
zaanga?owanie pracowników samorz?dowych, to ja widz? ile zaanga?owania kosztowa?a ich
sytuacja spowodowana pandemi?. Wszystkim, w tym miejscu, dzi?kuj? za wytrwa?o??,
umiej?tno?? dostosowania si? do nowych, trudnych warunków, odpowiedzialno?? i sta?? ch??
pomocy innym.
Piotr Machaj
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