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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie w dniach od 29 do
30 maja po raz drugi gościła uczestników konferencji naukowej „II Lubuskie
Forum Samorządu Terytorialnego”, organizowanej przez Instytut Prawa i Ad-
ministracji Uczelni, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze,
Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i Fundację Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej. Konferencja odbyła się w roku X-lecia Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Sulechowie, XV-lecia regionalnych izb obrachunkowych
i „osiemnastki” samorządów. Patronat honorowy nad konferencją sprawował
prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski – rektor  Uczelni, a komitetowi naukowe-
mu przewodniczył  prof. dr hab. Jerzy Regulski – prezes Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół wyższych i instytucji
badawczych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji
rządowej i samorządowej, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz stu-
denci. Reprezentowane były ośrodki z Lipska, Poczdamu, Wrocławia, Zielonej
Góry, Szczecina, Poznania, Katowic, Krakowa, Łodzi, Bydgoszczy, Elbląga,
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Olsztyna i Sulechowa. W obradach uczestniczyło około 130 osób, w tym 7 pro-
fesorów i doktorów habilitowanych i 22 doktorów.

Największym zainteresowaniem cieszyła się sesja plenarna: „Idea samo-
rządności w praktyce funkcjonowania organów administracji publicznej. Dia-
gnoza przebytej drogi i perspektywy”. W trakcie tej sesji o podziale władzy
jako podstawie demokracji mówił prof. dr hab. Jerzy Regulski. Prof. dr hab. inż.
Marian Miłek podzielił się refleksjami na temat dziesięciu lat funkcjonowania
województwa lubuskiego. O potrzebach aktywności gospodarczej regionu mó-
wił dr inż. Stanisław Iwan- senator RP. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec przed-
stawiła podstawowe zasady determinujące wyrównanie finansowe
w jednostkach samorządu terytorialnego. Prof. dr hab. Jarosław Kundera podjął
próbę zbilansowania korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy EURO.
O władztwie planistycznym gminy pod kątem ograniczeń i zagrożeń mówił
prof. dr hab. Marek Szewczyk. Mgr Tomasz Tycner przedstawił ofertę BGK
dotyczącą finansowego wspierania rozwoju regionalnego i absorpcji środków
unijnych.

Poza sesją plenarną obradowano w kilku sesjach problemowych poświę-
conych gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego, prawnym
aspektom funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, rozwojowi lo-
kalnemu i regionalnemu, polityce społecznej i bezpieczeństwu.

W trakcie konferencji wygłoszono 28 referatów. Referaty wygłoszone
i inne, wcześniej zgłoszone, opublikowano w wydawnictwie Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.


