Słowo wstępne
Dnia 5 czerwca 2018 roku minęła dwudziesta rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie powiatowym, dzięki której Miasto Wrocław, podobnie jako pozostałych
65 miast w Polsce, zyskało status szczególny – status miasta na prawach powiatu.
Bez wątpienia dla Miasta to nie tylko przełomowy w historii moment dziejowy, ale
też zwieńczenie prowadzonych we wcześniejszym czasie działań na rzecz wzmocnienia pozycji Miasta wśród wielu innych gmin miejskich w Polsce. Wspomnieć jedynie
można udział Wrocławia w programie pilotażowym z 1993 r. pozwalającym w drodze
porozumień rozszerzyć zakres jego działania o zadania z zakresu administracji rządowej, a następnie włączenie ich już na stałe do zakresu zadań także własnych dzięki
ustawie o wielkich miastach z 1995 r. Nie wpływały one jednak istotnie na ustrój miasta
jako taki, zaś reforma ustrojowa z 1998 r. wyposażała organy miasta w kompetencje
powiatu bezpośrednio i bez żadnych dodatkowych uwarunkowań czy ograniczeń.
Dopełnienie jej nastąpiło cztery lata później, gdy dzięki ordynacji burmistrzowskiej
Wrocław zyskał obecny ustrój prezydencki.
Dzisiaj Wrocław należy do czołówki największy polskich metropolii w każdej niemal
płaszczyźnie analizy i dziedzinie swojej działalności. Mamy świadomość, że wiele jego
walorów geograficznych, demograficznych, gospodarczych, ale też w dziedzinach kultury i sztuki, edukacji i nauki, nie zostałoby w takim stopniu wykorzystane, jak miało to
miejsce w tym dwudziestoletnim okresie, gdyby nie ustrojowe uwarunkowania, które
przyniosła reforma z 1998 r.
Propozycja przeprowadzenia analizy naukowej z perspektywy nauk prawnych przedstawiona przez prof. UWr dra hab. Jerzego Korczaka i do tego z udziałem studentów

i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
zyskała pełną aprobatę ze strony Rady Miejskiej Wrocławia. To niebagatelna okazja
do tego, aby niemal rówieśnicy funkcjonowania Wrocławia w formule prawnej miasta
na prawach powiatu, przedstawili swoje spojrzenie na to, jak zalety tej formuły są
wykorzystywane przez Radę Miejską i Prezydenta Wrocławia, a także przez miejskie
jednostki organizacyjne. W sposób typowy dla młodych badaczy, którzy nie uznają
konwenansów i bez wahania podważają stereotypowe spojrzenie na przedmiot badania, zyskaliśmy też okazję do wysłuchania głosu krytycznego, tak wobec stanu prawa,
który okazuje się być niespójny, niepełny, a czasami wręcz dysfunkcjonalny, jak i wobec
działań organów Miasta, które być może nie zawsze są tak skuteczne, jak to możliwe.
Formuła konferencji studenckich i doktoranckich kół naukowych działających na
Wydziale okazała się być bardzo odpowiednią dla przedstawienia zagadnień funkcjonowania Miasta z różnych płaszczyzn badawczych, a przy tym atrakcyjną dla samych
uczestników, którzy licznie wzięli udział w całodziennych obradach. Użyte w tytule
konferencji sformułowanie „Studencki Piknik Samorządowy” w pełni oddaje atmosferę
obrad połączonych ze spacerem po Wrocławiu, w trakcie którego uczestnicy mogli
zwiedzić kaplicę rajców wrocławskich w kościele p.w. św. Elżbiety oraz Stary Ratusz,
aby zakończyć je w sali obrad Rady Miejskiej Wrocławia.
Wygłoszone referaty oraz teksty przygotowane przez pozostałych członków kół
naukowych składają się na niniejszy tom rocznika „Miasto. Pamięć i Przyszłość”, który
polecam lekturze nie tylko mieszkańcom Wrocławia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
dr Jacek Ossowski
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