Ogólnopolski ranking wydatków
inwestycyjnych samorządów
Koluszki na 26. miejscu w Polsce

W ciągu 4 lat nasze miasto awansowało ze 141 na 26 miejsce w Polsce pod względem wydatków na
inwestycje. Tak wynika z najnowszego rankingu, który od kilku lat powstaje na
zlecenie dwutygodnika „Wspólnota”, jednego z najbardziej opiniotwórczych pism o tematyce
samorządowej w Polsce.
Powyższe zestawienie to ciekawy miernik tego, jak radzą sobie z pomnażaniem majątku i
wykorzystywaniem środków zewnętrznych poszczególne samorządy. Na co dzień nie posiadamy
bowiem zbyt wielu narzędzi do tego, by porównać się z innymi. Widzimy tylko to co dzieje się na
ulicach naszego miasta, ale nie potrafimy ocenić, czy można więcej. Ranking w pewien sposób
obnaża zatem to, czy dane miasto lub gmina działa aktywnie, czy skupia się jedynie na przetrwaniu,
biernie zarządzając swoimi dochodami.

Jeśli chodzi o Koluszki, nieprzerwanie pniemy się do góry. W stosunku do minionego roku
awansowaliśmy o 13 pozycji, z 39 miejsca na 26. Tymczasem jeszcze w latach 2015-2017 byliśmy 64
miejscu. W naszym województwie, w kategorii „miasta inne”, lepszy od nas okazał się jedynie
Uniejów (4 miejsce) i Rzgów (6 miejsce). Ale są to regionalni giganci, których nie jesteśmy obecnie w
stanie prześcignąć. Rzgów ze swoimi halami to średnie wydatki inwestycyjne na poziomie 2921 zł na
osobę, Uniejów i jego baseny to 2115 zł na osobę, tymczasem goniące stawkę Koluszki to 1713 zł.
Zdecydowanie w tyle zostawiliśmy jednak takie łódzkie miasta jak Stryków i Wolbórz.

– Ranking to tylko liczby i tabelki, ale w tym niewątpliwym sukcesie chodzi o coś więcej. Prowadzimy
równolegle, na rożnym etapie zaawansowania, 180 różnych inwestycji. Budujemy drogi,
termomodernizujemy budynki, powstają place zabaw, kanalizacje i wodociągi. Pamiętajmy jednak, że
nasze nakłady na inwestycje nie są tak duże bo jesteśmy bogatą gminą, tylko dlatego, że sprawnie
pozyskujemy środki zewnętrzne np. z UE i mądrze realizujemy przetargi. Codziennie bardzo wiele
osób pracuje na takie wyniki w rankingach – skomentował ranking Mateusz Karwowski, dyrektor ds.
inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Wyjaśnijmy, że do tworzenia rankingu służą dane związane z wydatkami majątkowymi w ciągu
ostatnich trzech lat, czyli w bieżącym roku z lat 2017-2019. Tego rodzaju zabieg ma za zadanie
niwelowanie chwilowych wahań inwestycyjnych. W naszej kategorii „miasta inne” sklasyfikowano
ogółem 606 miast.

Najciekawsze porównanie zachodzi jednak w stosunku do naszego najbliższego sąsiada czyli Brzezin.
Co prawda nasz brat-bliźniak znalazł się w innej kategorii: miasta powiatowe, ale możemy porównać
się wielkością inwestycji. I tak, gdybyśmy zostali umieszczeni w tej samej kategorii (a jako
największe miasto w naszym powiecie powinniśmy), zajęlibyśmy 3 miejsce w Polsce. Brzeziny plasują
się na 104 miejscu, na 267 miast powiatowych. Ich wydatki to 761 zł na mieszkańca, czyli ponad
dwukrotnie miej niż w przypadku Koluszek. Na tyle mniej więcej odskoczyliśmy naszemu sąsiadowi
pod względem rozwoju gospodarczego na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Jeśli chodzi o powiaty, nasze lokalne struktury powiatowe plasują się w środku ogólnopolskiej stawki.
Powiat łódzki wschodni uplasował się na 170 miejscu w Polsce (spadek o 60 miejsc w stosunku do
ubiegłorocznego zestawieniu), powiat brzeziński znalazł się na 173 miejscu (awans o 10 pozycji).
Ogółem w rankingu sklasyfikowano 314 powiatów.

