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Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powoli szykują galowe ubrania, bo Europejski Kongres
Samorządów w Krakowie to Forum, na którym w tym roku nie może ich zabraknąć. „Samorząd strategią
dla przyszłości” – pod takim hasłem odbędzie się 26 i 27 kwietnia już po raz czwarty spotkanie
samorządowców z całej Europy.
- W tym roku Europejski Kongres Samorządów zajmuje szczególne miejsce na mapie wydarzeń w Polsce.
Kraków przez dwa dni znów stanie się samorządową stolicą Europy. Wszystko za sprawą wyborów, które
czekają nas jesienią – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej.
Wybory samorządowe to kwintesencja demokracji. W żadnym innym przypadku Polacy nie mają aż
takiego wpływu na to, kto będzie nimi rządził. 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach
powiatu oraz 2478 gmin – do tych wszystkich organów jesienią Polacy wybiorą lokalne władze: wójtów,
burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków oraz radnych.
Na krakowską konferencję bacznie będą spoglądać także przedstawiciele władzy centralnej. Stąd
zapowiedziana obecność: ministrów Anny Zalewskiej i Witolda Bańki czy partyjnych liderów: Katarzyny
Lubnauer, Grzegorza Schetyny, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Gawkowskiego, Janusza
Korwin-Mikkego i Jacka Protasiewicza.
Kongres będzie obejmował ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów,
wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę, goście rozmawiać będą o kluczowych kwestiach z obszarów
gospodarki, medycyny, technologii, sportu czy coraz bardziej modnego smartcity – nowoczesnego
zarządzania miastami. Oprócz dobrze znanych już punktów programu, opublikowany zostanie ranking
gmin i powiatów, które najlepiej rządzą, ale także radzą sobie z kwestią energii odnawialnej.
- Tworzenie i realizowanie strategii dla przyszłości to nieustające negocjacje i trudne wybory, zawsze
ryzykowne i niepewne. (…) Aby zminimalizować ryzyko, niezbędny jest dialog – i tu właśnie duże pole do
popisu mają samorządowcy – włodarze regionów i miast, burmistrzowie, wójtowie, a także organizacje
pozarządowe, przedstawicielstwa ministerstw, oraz środowisk biznesowych – mówi prof. Jacek
Majchrowski, prezydent Krakowa, miasta gospodarza Kongresu.
Miejsce obrad: ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków
Elektroniczne wnioski o rejestracje można składać przez stronę www.forum-ekonomiczne.pl.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich,
organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Miastem Gospodarzem jest Kraków.
Patronem wydarzenia jest Związek Powiatów Polskich. Opiekę medialną sprawuje Dziennik Warto
Wiedzieć.
Szczegóły Kongresu znają Państwo na stronie www.eks-krakow.pl
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