PSTĘP
OażTX Y naV – mieVYkaniec gminXH powiaWuH wojewóTYWwa − ToVWrYega YmianX
w lokalnXm oWocYeniu. ŁuTowane Vą VYkołXH boiVka VporWoweH moTerniYowane TrogiH
prowaTYona jeVW TebaWa na WemaW lokaliYacji ocYXVYcYalni ścieków. OanTXTaci na wXbieralne VWanowiVka VamorYąTowe prYekonują w kampaniacU wXborcYXcU To VwoicU wiYji
roYwoju. ObmXślane Vą Tługofalowe VWraWegie i poTejmowane ruWXnowe TecXYje. SamorYąTX WerXWorialne Vą YarYąTYane – VWają Vię poTmioWem i prYeTmioWem proceVów
TecXYXjnXcU. UTYiał inweVWXcji VamorYąTowXcU w POŁ prYekracYa w PolVce obecnie 3%
i jeVW najwXżVYX wśróT krajów Unii NuropejVkiej. Piele Y WXcU projekWów ma Vwoje źródło finanVowania w śroTkacU europejVkicU. SamorYąTX poYXVkują Weż VamoTYielnie
śroTki finanVowe na inweVWXcjeH Yaciągają kreTXWX i emiWują obligacje komunalne. MeficXW w finanVacU VamorYąTowXcU Ybliża Vię To poYiomu 1% POŁ i jeVW również jeTnXm
Y najwXżVYXcU w Nuropie. Parunki funkcjonowania VamorYąTów WerXWorialnXcU niewąWpliwie można YalicYXć To burYliwXcUH YbliżonXcU To VWanu permanenWnego krXYXVu.
Te okolicYności kreują nowe wXmagania wobec TecXTenWów ulokowanXcU w VamorYąTacU WerXWorialnXcU. SprawnaH VaWXVfakcjonująca mieVYkańców realiYacja YaTań VamorYąTowXcU uwarunkowana jeVW poViaTaniem i wXkorYXVWaniem w prakWXce nowocYeVnej wieTYX meneTżerVkiej.
MonografiaH kWórą oTTajemX w ręce PańVWwaH VWanowi próbę Yainicjowania
TXVkuVji o problemacU i kierunkacU ToVkonalenia YarYąTYania w jeTnoVWkacU VamorYąTu WerXWorialnego oraY wVkaYania obVYarów wieTYXH kWóre można i należX wXkorYXVWać To poprawX jakości proceVów TecXYXjnXcU na poYiomie lokalnXm. Opracowanie YoVWało poTYielone na Twie cYęści. P pierwVYej YapreYenWowane YoVWałX
reYulWaWX prac baTawcYXcU prowaTYonXcU prYeY naucYXcieli akaTemickicU PańVWwowej PXżVYej SYkołX RawoTowej w Ooninie. Omawiane problemX ToWXcYą różnXcU aVpekWów YarYąTYania w VamorYąTacU lokalnXcU (koncepcji klaVWrówH poliWXki
VpołecYnejH YarYąTYania finanVamiH jakościąH wieTYą) i wpiVują Vię w ramX WrYecU
TXVcXplinJ nauki o YarYąTYaniuH ekonomii i finanVów. P Wej cYęści monografii prYeTVWawione YoVWałX również efekWX analiY roYwoju VpołecYno-goVpoTarcYegoH kWóre
mogąH a naweW powinnX VWanowić Tla właTY VamorYąTowXcU Vwego roTYaju inVpirację To ToVkonalenia proceVu YarYąTYania.

Mruga cYęść opracowania ma YTecXTowanie inną VpecXfikę – obejmuje raporWX i komunikaWX prYeTVWawicieli VamorYąTów gminnXcU i powiaWowXcU oraY inVWXWucji
Y nimi wVpółpracującXcU. PoruVYane kweVWie mają cUarakWer wielowXmiarowXH ale
w Tużej mierYe oTnoVYą Vię To proceVów inweVWowania w infraVWrukWurę komunalną
i kapiWał luTYki oraY To proceVów buTowania relacji mięTYX VamorYąTami lokalnXmi
a oWocYeniem VpołecYno-goVpoTarcYXm. SYcYególna warWość Wej cYęści opracowania
wXnika niewąWpliwie Y WegoH że ujęWe w niej króWkie WekVWX wXrażają prYeTe wVYXVWkim
punkW wiTYenia prakWXków – oVóbH kWóre coTYiennie poTejmują VYereg TecXYji YwiąYanXcU Y YarYąTYaniem VamorYąTami lokalnXmi lub TecXYji YmierYającXcU To Yacieśnienia wVpółpracX Y jeTnoVWkami VamorYąTu WerXWorialnego.
Na koniec cUcemX poTkreślićH że niniejVYa publikacja powVWała TYięki akWXwności
oVóbH kWóre YecUciałX oTpowieTYieć na YaproVYenie To TXVkuVji na WemaW YaVaTH mecUaniYmów i VpecXfiki YarYąTYania w VamorYąTacU lokalnXcU oraY To wXmianX ToświaTcYeń
poYwalającXcU na ToVkonalenie funkcjonowania VamorYąTów. MamX naTYiejęH że Wreści
preYenWujące uogólnienia WeoreWXcYne i ToświaTcYenia prakWXcYne Vpełnią ocYekiwania
najbarTYiej wXmagającXcU cYXWelnikówH a prYeTe wVYXVWkim YoVWaną wXkorYXVWane
w prakWXce VamorYąTowej oraY YnajTą uYnanie VWuTenWów kierunków ekonomicYnXcU.
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