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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
naukowej pt. „Realizacja zadań publicznych
przez jednostki samorządu terytorialnego”.
Teoria, orzecznictwo, praktyka.
Sandomierz, 22–23 maja 2017 r.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Rzeszowie w dniach
22–23 maja 2017 r. zorganizował kolejną konferencję, tym razem przedmiotem dyskusji naukowej była realizacja zadań publicznych przez jednostki
samorządu terytorialnego w perspektywie teorii, orzecznictwa i praktyki.
W konferencji udział wzięli wybitni przedstawiciele prawa administracyjnego i samorządowego ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce oraz
licznych ośrodków zagranicznych. Trwała ona dwa dni w pięknym średniowiecznym zamku w Sandomierzu. Organizatorami tej konferencji byli
prof. E. Ura, prof. S. Pieprzny i prof. E. Feret, dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pierwszej sesji przewodniczyła prof. M. Stahl (Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego). W czasie tej sesji poruszone
zostały m.in. kwestie związane z procesami centralizacji i recentralizacji
administracji publicznej (prof. J. Korczak, Uniwersytet Wrocławski) oraz
takie jak: przekazywanie zadań i kompetencji przez organy jednostek samorządu terytorialnego (JST) (prof. K. Ziemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), samodzielność organów JST w kształtowaniu treści
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decyzji administracyjnych (B. Adamiak, Uniwersytet Wrocławski) oraz finansowanie zadań JST w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
(A. Szymczak, M. Budziarek, Uniwersytet Łódzki). Ponadto głos w tej sesji zabrali jeszcze prof. I. Lipowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie), prof. B. Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),
dr hab. M. Sitek (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej) i dr hab.
P. Szaniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
Drugiej sesji przewodniczył prof. B. Dolnicki (Uniwersytet Śląski). W czasie tej sesji poruszone zostały następujące problemy: wykonywanie zadań
przez JST w perspektywie podatku od usług i towarów (prof. P. Przybysz,
Uniwersytet Warszawski), wykonywanie zadań policji przez samorządy powiatowe (Ł. Kasiński, Uniwersytet Łódzki), konflikty w samorządzie terytorialnym (prof. J. Tekeli, Uniwersytet w Koszycach).
W drugim dniu konferencji odbyły się cztery sesje. Pierwszej przewodniczyła prof. B. Adamiak (Uniwersytet Wrocławski). W tej sesji poruszone
były takie kwestie, jak: zadania JST w zakresie bezpieczeństwa (prof. J. Dobkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), nowe zadania
JST w zakresie ochrony zdrowia (dr R. Budzisz, Uniwersytet Łódzki), opłata
infrastrukturalna oraz związane z nią obawy i oczekiwania (prof. R. Suwaj,
Politechnika Warszawska), a także ochrona prawa osób niepełnosprawnych
w świetle prywatyzacji zadań JST (prof. L. Zacharko, Uniwersytet Śląski).
Drugiej sesji przewodniczył prof. D. Kijowski (Uniwersytet w Białymstoku). W sesji tej omówione zostały m.in. kwestie związane z wydaniem decyzji
zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (prof. B. Jaworska-Dębska, Uniwersytet Łódzki) oraz konsumowaniem się decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek wydania na ich podstawie
pozwoleń na budowę (prof. M. Szewczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Trzecią sesję prowadziła prof. K. Piotrowska-Marczak (Uniwersytet Łódzki). W sesji tej poruszone zostały takie kwestie, jak: przejście od samorządu lokalnego do governance (prof. M. Alpertunga, Turcja), elastyczność budżetu jako gwarancja skuteczności realizacji zadań publicznych przez JST
(dr P. Majka, Uniwersytet Rzeszowski), gromadzenie i rozdysponowanie
środków publicznych przez JST (prof. E. Feret), zastępcze ustalenie budżetu
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jako nadzwyczajny tryb ustalenia budżetu JST (dr J. Czerw, Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji w Lublinie).
Ostatni panel poprowadził prof. W. Miemiec (Uniwersytet Wrocławski).
W czasie tej sesji zostały wygłoszone dwa referaty. Pierwszy z nich dotyczył
władztwa samorządowego JST (prof. M. Zdebel, Uniwersytet Śląski), zaś tematem drugiego referatu było zapewnienie środków na wypłatę nauczycielskiego dodatku uzupełniającego w kontekście gromadzenia dochodów przez
JST (dr D. Łukawska-Białogłowska, Uniwersytet Łódzki).
W zamyśle organizatorów konferencja miała obejmować aktualne i najbardziej palące problemy dotyczące samorządu terytorialnego. Przedstawione powyżej problemy omawiane podczas konferencji pokazują, że zamierzenia organizatorów zostały zrealizowane. Publikacja pokonferencyjna może
być zatem asumptem do pogłębionych studiów nad zachodzącymi zmianami
ustawodawczymi i ustrojowymi w Polsce.
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