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Trwająca ciągle epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno praktycznie na wszystkich obszarach
funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Wyjątku nie stanowi również obszar samorządu teryto-
rialnego. Oddawana w Państwa ręce publikacja ma na celu ukazanie głównych zmian, które nastą-
piły w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w minionych kilku miesiącach. Mają
one bardzo różny charakter – są wśród nich zmiany legislacyjne, wynikające chociażby z poszcze-
gólnych tzw. tarcz antykryzysowych, zmiany o charakterze organizacyjnym w ramach obowiązu-
jących przepisów, czy równie ważne zmiany w zakresie mentalności. Ich wspólnym mianownikiem
jest jednak to, że będą miały długofalowy efekt – również po zakończeniu stanu epidemii czy stanu
zagrożenia epidemicznego. Właśnie na takich zmianach swoje uwagi zogniskowali poszczególni
autorzy.

Niniejsza praca jest dziełem zbiorowym osób, które z funkcjonowaniem jednostek samorządu te-
rytorialnego mają bezpośrednio do czynienia. Wśród autorów znaleźli się zarówno eksperci bran-
żowi, jak i praktycy – często osoby łączące obie te funkcje. Zależało nam bowiem na tym, aby w mak-
symalnie dużym stopniu publikacja miała znaczenie praktyczne, ułatwiające podejmowanie decy-
zji zarządczych.

Publikację otwiera rozdział poświęcony planowaniu budżetowemu. Wybór taki jest w pełni zro-
zumiały, gdyż to od racjonalnego zarządzania finansowego będzie zależało utrzymanie przez po-
szczególne gminy czy powiaty płynności finansowej i potencjału rozwojowego. Już przed okresem
epidemii w wielu jednostkach samorządu terytorialnego występowały poważne napięcia wynika-
jące ze znacznie większej dynamiki wzrostu wydatków niż dochodów. Poważne skutki dla poziomu
dochodów samorządowych wynikające ze spowolnienia gospodarczego sprawiły, że zmianom ule-
gły reguły art. 242–244 ustawy o finansach publicznych. Nowe reguły są szansą na lepsze zbilan-
sowanie budżetu; wymaga to jednak ostrożności i spoglądania w przyszłość.

Drugi rozdział koncentruje się na zmianach organizacyjnych w codziennym funkcjonowaniu or-
ganów i urzędów administracji samorządowej. Można w jego ramach wyróżnić dwie duże grupy
zagadnień. Pierwsza z nich jest związana z organizacją pracy zdalnej w punktu widzenia back-of-
fice’u. Znajdują się tu zatem tematy związane ze zmianą trybu pracy organów stanowiących, jak
również pracowników. Druga grupa zagadnień dotyczy natomiast wątków związanych ze zdalnym
świadczeniem usług publicznych, przede wszystkim usług administracyjnych. Omówione zostają
problemy identyfikacji obywatela w kontakcie z e-urzędem, planowane rozwiązania w zakresie
doręczeń elektronicznych, czy też sam przebieg postępowania administracyjnego bez bezpośred-
niego kontaktu ze stroną.
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Pozostałe trzy rozdziały poruszają wybrane zagadnienia o branżowym charakterze – począwszy
od zasygnalizowania problematyki partycypacji społecznej, poprzez funkcjonowanie oświaty w no-
wych warunkach, na wybranych mechanizmach wsparcia przedsiębiorców skończywszy.

Mam nadzieję, że dokonany wybór tematów okaże się dla Państwa interesujący i przydatny w co-
dziennej pracy.

Grzegorz P. Kubalski
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