
 

SPIS TREŚCI 

Piotr Laskowski 

Wstęp  .................................................................................................................................  5 

Małgorzata Asejczyk-Woroniecka 

System kontroli zarządczej narzędziem realizacji koncepcji nowego  
zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego  ..............................  7 

Ryszard Brol 

Polska powiatowa ............................................................................................................  23 

Agata Buczak 

Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu jako przykład  
rewitalizacji obiektu poprzemysłowego  .........................................................................  33 

Anna Czapska 

Wpływ aktywności samorządów lokalnych na przedsiębiorczość  ................................  53 

Łukasz Dubiński 

Polityka energetyczna gminy (aspekty administracyjno-prawne)  ...............................  65 

Magdalena Dunicz 

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionalnej  .............................  79 

Kamil Glinka 

Lider lokalny w zarządzaniu komunikacją marketingową miasta  ...............................  91 

Katarzyna Głoskowska 

Rola gminy wobec problemu starzenia się społeczeństwa polskiego  .........................  105 

Sylwia Jagiełło 

Oferta inwestycyjna miasta Jelenia Góra i potencjał instytucjonalny  
jako wsparcie dla przedsiębiorców i inwestorów  ........................................................  117 

Zuzanna Jurkiewicz 

Przegląd wybranych form współdziałania jednostek samorządu  
terytorialnego  ...............................................................................................................  137 

Ewa Kowalczuk 

Kultura organizacyjna jako nowoczesne narzędzie zarządzania  
w samorządzie terytorialnym  .........................................................................................  153 

Jan Krysiak 

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Rozwój czy regres?  ................................  165 

Małgorzata Kwiatkowska 

Efektywność działania regionalnych izb obrachunkowych  

w latach 2009-2013 – próba oceny  ..............................................................................  177 

Jolanta Mrówka, Małgorzata Markowska 

Strategia a rozwój regionu na przykładzie województwa dolnośląskiego  ..................  191 

Aneta Mędza 

Współpraca transgraniczna samorządu terytorialnego na przykładzie  
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia  

2007–2013  ....................................................................................................................  213 

Jolitta Nowakowska 

Historia a teraźniejszość rachunkowości  ....................................................................  227 

Piotr Paczóski 

Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym na rzecz rozwoju  
lokalnego  .......................................................................................................................  239 

Dariusz Pawliszczy 

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój regionów w Polsce  ...................  253 

Aneta Sempiak 

Nie petent czy interesant lecz klient – jak zmieniło się oblicze urzędu  ...................  267 



Spis treści 

 

4 

Maria Szejna 

Samorząd terytorialny w działaniach na rzecz środowiska naturalnego  

w województwie dolnośląskim  .....................................................................................  279 

Dominika Trawińska 

Urząd Pracy jako przedmiot prywatyzacji w sektorze publicznym  ...........................  289 

Dawid Twardowski 

Rozwój turystyki w Polsce na tle zmian ustrojowych  ................................................  301 

Konrad Walkowiak 
Korzyści i problemy wynikające z wdrożenia koncepcji smart city  

w polskich miastach  ....................................................................................................  313 

Katarzyna Wojtoszek 

Prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w Polsce  ........................................  327 

Jacek Wychowanek 

Rola oraz znaczenie innowacji i tradycji w małych przedsiębiorstwach  ...................  339 

Łukasz Żabski 
Problematyka działalności komercyjnej spółek z udziałem  

jednostek samorządu terytorialnego  ...........................................................................  355 

 


