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Forum Samorządowe w Szczecinie wpisało się już na stałe w kalendarz 
ważnych wydarzeń krajowych, gdzie w gronie przedstawicieli władz rządo-
wych i samorządowych, pracowników nauki oraz reprezentantów praktyki 
gospodarczej poruszane są najważniejsze tematy dotyczące jakże istotnej pro-
blematyki jakości funkcjonowania, współpracy i zasad fi nansowania jednostek 
samorządu terytorialnego. Bardzo ważne są pozytywne doświadczenia zwią-
zane z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Nic 
bowiem nie działa tak opiniotwórczo, jak bezpośrednie spotkania przedsta-
wicieli praktyki i nauki oraz wymiana poglądów między tymi środowiskami. 
Chcemy, aby wypracowane w toku obrad wnioski, przedstawiane innowacyjne 
rozwiązania odnoszące się do gospodarowania publicznym pieniądzem oraz 
opinie o walorach praktycznych dobrze służyły doskonaleniu jakości funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz były inspiracją do podejmo-
wania wartościowych i oczekiwanych działań na rzecz wspólnot lokalnych.

Fakt naszego statusu jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej 
obliguje wszystkie postępowe i twórcze środowiska naukowe, samorządowe, 
organizacje gospodarcze i społeczne do zwiększenia swojego zaangażowa-
nia i aktywności na rzecz tworzenia nowych wartości we wspólnotach samo-
rządowych.

Przed nami ważne i szczególne kolejne wyzwania epokowe:
 – chcemy „równać do najlepszych samorządów w Europie”,
 – chcemy korzystać z doświadczeń innych europejskich samorządów,
 – chcemy dzielić się naszymi samorządowymi doświadczeniami, dobrymi 

i sprawdzonymi sposobami rozwiązania złożonych problemów wspólnot 
lokalnych,

 – chcemy umacniać europejską rodzinę samorządową.
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Realizując powyższą misję, organizatorzy VI Forum Samorządowego, 
które odbyło się w Szczecinie (8–9 kwietnia 2010 r.), zmienili dotychczasową 
formułę spotkań samorządowych, czyniąc go międzynarodowym. Do udziału 
zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów z Niemiec, Ukrainy i Bia-
łorusi. Została zatem podjęta kolejna próba stworzenia dla reprezentantów 
administracji rządowej, polskiego aktywu samorządowego i zagranicznych 
gości, sektora gospodarczego oraz pracowników nauki takiej płaszczyzny, 
która umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń z zakresu funkcjonowania 
samorządu terytorialnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.

Należy oczekiwać, że ten wspólny międzynarodowy wysiłek przedstawi-
cieli nauki, polityki i praktyki samorządowej będzie pożyteczny i sprzyjający 
„umacnianiu tożsamości samorządowej” w zintegrowanej Europie.
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