WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
ZESPÓŁ PRAWA
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Szanowni Państwo,

z

uwagi

na

zagrożenie

zdrowia

publicznego

spowodowane

rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie mogła się odbyć
Konferencja

Naukowa

„Przyszłość

Samorządu

Terytorialnego”

zaplanowana na 12-13 marca 2020 roku. Miałem nadzieję, że w marcu
2021 roku będzie możliwe zorganizowanie kolejnej konferencji. Ale i to
się nie udało.
Wydaje mi się jednak, że czas już się spotkać. Szukałem dogodnego
terminu, aby nie konkurować z innymi ośrodkami akademickimi.

Proponuję zatem konferencję w dniach 17-18 listopada 2022 r.
Temat: "Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozycji
prawnej członków wspólnoty samorządowej”
Mieszkaniec gminy jako członek wspólnoty samorządowej może mieć
aktywny wpływ na szeroko rozumiane funkcjonowanie gminy lub wybór
przedstawicieli do władz samorządowych (organów), zarówno poprzez
akt głosowania w wyborach samorządowych raz na 5 lat, ale również
podczas trwania kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.
Pozycję

prawną

członka

wspólnoty

samorządowej

można

uwzględniać w dwóch zakresach. Po pierwsze można mieć na uwadze
oddziaływanie (uprawnienia) członków wspólnoty samorządowej na
funkcjonowanie JST oraz względem władz JST, poprzez instrumenty
prawne. Z drugiego punktu widzenia można również dokonać analizy
obowiązków i uprawnień JST wobec indywidualnych członków wspólnoty

w zakresie zadań własnych, np. może to dotyczyć obowiązków gminy w
zakresie opieki społecznej, sytuacji klęski żywiołowej, epidemii czy
migracji. Tym samym to również JST mogą mieć wpływ na pozycję
prawną członka wspólnoty.
Kolejnym ważnym aspektem związanym z tematem konferencji
stanowić może podejmowanie przez JST działań związanych z
tworzeniem: młodzieżowej rady gminy (art. 5b u.s.g.), gminnej rady
seniorów (art. 5c u.s.g.), młodzieżowej rady powiatu (art. 3e u.s.p.),
młodzieżowego sejmiku województwa (art. 10b u.s.w.). Kwestie związane
z funkcjonowaniem młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu
terytorialnego uregulowane były jedynie w ustawie o samorządzie
gminnym, a brak było regulacji prawnych dla działalności młodzieżowych
rad przy samorządzie powiatowym czy przy samorządzie województwa.
W kontekście dotyczącym pozycji prawnej członka wspólnoty
samorządowej warto także zwrócić uwagę na kwestie związane
obywatelską

inicjatywą

uchwałodawczą,

prawo

składania

skarg,

wniosków i petycji, prawo uczestniczenia w debacie nad raportem o
stanie jednostki samorządu terytorialnego czy też decydowania o części
wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu
obywatelskiego.
Proponowany temat pozwoli także uczestnikom na poruszenie
kwestii konstytucyjnych podstaw działania samorządu.
Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy jak zawsze dyskusję z
udziałem samorządowców praktyków.
Referaty

przesłane

oraz

wygłoszone

podczas

konferencji

opublikowane w Wydawnictwie Wolters Kluwer.
Serdecznie zapraszam
prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki
Zespół Prawa Samorządu Terytorialnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

będą

TERMINY
Termin dokonywania zgłoszeń udziału w konferencji:
do 1 września 2022 r.
Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz
dostępny pod adresem:
https://forms.office.com/r/8bp6NRRhxF
Przyjęcie zgłoszenia udziału zostanie potwierdzone również drogą elektroniczną.
Tytuł i tezy referatu należy przesłać do 30 września 2022.
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 600 zł + 23% VAT (738 zł).
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.
Płatność:
Płatność przelewem na konto:

97 1060 0076 0000 3200 0089 8440
Firma Konsultingowa URIOS sp. z o.o.
Plac Warszawski 10, 41-800 Zabrze

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.
Osoby, które nie wycofały wpłat dokonanych na poczet konferencji w 2020 r.
zwolnione są z opłaty.
Termin dokonywania wpłat: 1 września 2022 r.
Miejsce:
Obrady odbywać się będą w auli budynku Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 B.

KONTAKT:
e-mail: konferencja-samorzad@us.edu.pl
Sekretarze konferencji:
dr Roman Marchaj, tel. 502 223 728
mgr Jakub Bryła, tel. 791 242 216

