
Przedmowa

Szanowni Państwo,
W zeszłym roku upłynęło 20 lat od dnia przyjęcia przez Sejm RP ustaw

składających się na kolejny etap reformy samorządowej. Powstałe wów-
czas powiaty miały stać się miejscem, w którym realizowane są wszystkie
sprawy o lokalnym charakterze. Mieszkańcy żyjący w granicach danego
powiatu mieli być samowystarczalni z punktu widzenia zaspokojenia ich
potrzeb przez administrację. Polski trójstopniowy podział administracyjny
jest wyjątkowy na skalę europejską, lecz nie jest wyjątkowy w polskiej
tradycji. Powiaty są w zasadzie najstarszymi polskimi szczeblami ad-
ministracyjnymi – istniały przed rozbiorami w Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, podczas zaborów (pod innymi nazwami) i w odrodzonej
II Rzeczpospolitej. Występowały nawet w PRL do czasów reformy admi-
nistracyjnej z 1975 r. Można powiedzieć, że powiat istnieje nieprzerwanie
od II poł. XIV w. aż do reformy z 1.6.1975 r. (wynikającej z ustawy
z 28.5.1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz
o zmianie ustawy o radach narodowych, Dz.U. Nr 16, poz. 91 ze zm.).

Zakres funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce określony
został w wielu aktach prawych. Fundamentem dla niego jest Kon-
stytucja RP (rozdział VII) oraz ratyfikowana przez Polskę Europejska
Karta Samorządu Lokalnego (sporządzona w Strasburgu 15.10.1985 r.,
Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607). Najszerzej jednak funkcje i zadania
samorządu terytorialnego zostały uregulowane: ustawą z 8.3.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
ustawą z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 995 ze zm.), ustawą z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.).

Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej
literaturze prawniczej, która poświęcona została powiatom. Autorzy do-
konali analizy tych jednostek samorządu terytorialnego, wykazując, czym
różnią się one od gmin i województw, oraz w których kwestiach są do nich
podobne. Rozważania oparte zostały zarówno na materiale normatywnym,
jak i na literaturze i doktrynie prawa samorządu terytorialnego i prawa
administracyjnego. W publikacji wykorzystano orzecznictwo sądowe,
orzecznictwo organów nadzoru oraz akty prawa miejscowego odnoszące
się do podstawowych problemów powiatów.

Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowy został opracowany
przez zespół doświadczonych pracowników naukowych i przedstawicieli
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palestry będących równocześnie praktykami samorządowymi. Autorzy
starali się omówić najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości
dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy.

Jesteśmy głęboko przekonani, że niniejsza praca zawiera komplek-
sowe informacje stanowiące podsumowanie dotychczasowego dorobku
orzecznictwa i nauki prawa w omawianej dziedzinie, a także dostarcza
wielu praktycznych wskazówek w zakresie interpretacji przepisów ustawy
o samorządzie powiatowym.

Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie uwagi i sugestie Czytelników,
jak również ożywioną dyskusję na temat podejmowania kompleksowych
działań wzmacniających ustrój samorządów terytorialnych w Polsce.

Publikacja uwzględnia stan prawny i orzecznictwa na dzień 1.1.2019 r.

Autorzy
Warszawa, styczeń 2019 r.

XII


