S ŁOWO WST ĘPNE

Szanowni Państwo!
Istotną część niniejszego numeru „Samorządu Terytorialnego” stanowi 12 tekstów powstałych w związku z konferencją, która – pod tytułem 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce
– osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość – odbyła się w Senacie RP 18.09.2014 r.
z okazji jubileuszu 25-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, wytrwale realizującej swoją misję wspierania rozwoju samorządności lokalnej. Konferencja rozpoczęła się
dekoracją osób zasłużonych dla realizacji tej misji odznaczeniami państwowymi przez
Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
wspólnie z Senatem RP, co miało też przypomnieć o szczególnym początku Fundacji. Jej
akt założycielski został bowiem podpisany w gabinecie pierwszego Marszałka Senatu
prof. Andrzeja Stelmachowskiego przez pięciu ówczesnych parlamentarzystów wybranych
z list Komitetów Obywatelskich przy Lechu Wałęsie, inicjatorów reformy samorządowej:
czterech senatorów, tj. Andrzeja Celińskiego, Aleksandra Paszyńskiego, Jerzego Regulskiego
(który od początku jest prezesem Fundacji) i Jerzego Stępnia, oraz posła Waleriana Pańko.
Teksty związane z konferencją otwiera wprowadzające wystąpienie prof. Jerzego
Regulskiego, po którym następują: przypomnienie założeń reformy gminnej i oceny
jej realizacji przedstawione przez Jerzego Stępnia, ocena doświadczeń odrodzonego
samorządu dokonana przez marszałek województwa lubuskiego także obecnej kadencji
Elżbietę Polak oraz przez długoletniego prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego,
jak również rozważania o głównych wyzwaniach i przewidywanych kierunkach zmian
w samorządzie autorstwa senatora Janusza Sepioła. W ostatnim z tekstów, które można
określić jako odnoszące się do spraw ogólnych, dr Adam Aduszkiewicz, prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, podejmuje problematykę perspektyw działalności
Fundacji. Pozostałe teksty związane z konferencją skupiają się wokół formułowanego przez
prof. Pawła Swianiewicza dylematu: ile w samorządzie państwa, a ile samorządu jako
wspólnoty obywateli – dylematu mającego za sobą długą historię, wymagającego jednak
szczególnej analizy w odniesieniu do sytuacji „tu i teraz”. Teksty dotyczą zasadniczych dla
samorządu sfer: gospodarki przestrzennej (autorem jest dr Adam Kowalewski), oświaty
(dr Cezary Trutkowski), finansów lokalnych (dr Jarosław Neneman), ekologii (Andrzej
Kassenberg) i sposobu określania zadań jednostek samorządu terytorialnego (piszący te słowa).
Publikując omawiane teksty, chcemy dać wyraz naszemu najwyższemu uznaniu dla
zasług Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we wspieraniu samorządności, a zarazem
pragniemy podkreślić znaczenie omawianej w nich problematyki – w początku jubileuszowego roku 25 lat odrodzonego samorządu terytorialnego; dalszym ciągiem będzie,
w pełni związana z tym jubileuszem, treść następnego, trzeciego numeru „Samorządu
Terytorialnego”.
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W 2014 r. recenzentami artykułów w „Samorządzie Terytorialnym” byli:
dr Arkadiusz Babczuk, dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, dr Michał Bitner, dr Bogdan Cybulski, dr Maciej Dercz,
dr Katarzyna Dojwa, prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab. Leonard Etel, dr Dariusz Felcenloben,
dr Anna Fogel, dr Mirosław Gdesz, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, dr hab. Tomasz G. Grosse, prof. UW,
Krzysztof Gruszecki, prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, dr hab. Joanna Jagoda, dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG,
prof. dr hab. Leon Kieres, prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski, prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, dr hab. Zbigniew Kmiecik,
prof. UMCS, dr hab. Jerzy Korczak, dr Ryszard P. Krawczyk, dr hab. Piotr Lisowski, dr Katarzyna Małysa-Sulińska,
dr hab.Czesław Martysz, prof.UŚ, dr hab. Stanisław Mazur, dr hab. Marek Mączyński, prof. dr hab.Wiesława Miemiec,
dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, dr hab. Bogumił Pahl, dr hab. Tomasz Pietrzykowski, dr Stefan Płażek,
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. dr hab. Stanisław Prutis, dr Krzysztof Radzikowski,
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. dr hab. Joanna Salachna, dr Paweł Skuczyński, dr Stanisław Srocki,
dr hab.Jerzy Supernat, prof. UWr, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr hab. Ryszard Szostak, prof. UE w Krakowie,
prof. dr hab. Andrzej Szromnik, dr hab. Marek Szydło, prof. UWr, prof. dr hab. Elżbieta Ura, dr Zbigniew
Wójcik, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, dr Marcin Zawicki.
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