
 
 

                                                                                                                                      Rzeszów, 27.10.2022 r. 

Szanowni Państwo, 

 

            Miło nam, po rocznej przerwie, w imieniu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 

Małopolskiego Instytutu Gospodarczego w Rzeszowie oraz Gazety Codziennej Nowiny zaprosić 

Państwa do kolejnej edycji rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia”. Celem tej inicjatywy, jest 

prezentacja aktywności samorządów, organizacji i mieszkańców podkarpackich gmin oraz promowanie 

pomysłów i działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny Podkarpacia.               

Obok rankingu głównego, oddzielnie dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich,  

bazującego na danych za rok 2021 (dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki ogółem na 1 mieszkańca, 

wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział 

wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie 

mieszkańców, saldo: dochody ogółem - wydatki ogółem na 1 mieszkańca) zaprezentujemy także ranking 

specjalny „Gminy - Liderzy Podkarpacia w 2021 r.”  W rankingu tym przedstawimy najlepsze gminy 

w pięciu kategoriach: Inwestor Roku, Kreator Kapitału Społecznego, Lider Globalizacji, Skuteczny 

Beneficjent Środków Unijnych oraz Turystyczna Gmina Podkarpacia. 

          Wybór „Gmin - Liderów Podkarpacia” w w/w. kategoriach jest niemożliwy bez Państwa 

współpracy. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Gmin zainteresowanych udziałem w 

jednej lub kilku kategoriach tego wyjątkowego Rankingu o wypełnienie ankiet, w których 

zaprezentujecie Państwo osiągnięcia Państwa Gminy w roku 2021. Ankiety dołączyliśmy do listu. 

      Ankiety konkursowe są do pobrania także na stronie www.mig.org.pl po kliknięciu na baner - 

„Aktywna Gmina Podkarpacia 2021” lub www.nowiny24.pl/setkagmin  Prosimy o wypełnienie 

ankiety lub ankiet (w przypadku udziału Gminy w kilku kategoriach) i ich przesłanie elektronicznie na 

adres: krzysztof.kaszuba@polskapress.pl lub setka@nowiny24.pl Ewentualnie listem na adres: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 35-001 Rzeszów, Aleja J. Piłsudskiego 40/11. W przypadku pytań 

prosimy  

o kontakt, tel.: 601864771. 

             W składzie Kapituły, która dokona wyboru zwycięzców w  pięciu kategoriach znajdują się 

przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych i gospodarczych Podkarpacia. 

Prosimy o przesłanie ankiet do 18 listopada 2022 r. 
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