Liczba mieszkańców powiatu przekroczyła 120
tysięcy!
Według Urzędu Statystycznego i komisarza wyborczego w Olsztynie powiat olsztyński
przekroczył liczbę 120 tysięcy mieszkańców. Tym samym dołączył do grona 40 największych
powiatów ziemskich w kraju. Przekroczenie granicy 120 tys. ma swoje konsekwencje. Po
następnych wyborach liczba radnych wzrośnie z 23 do 25, powiat czeka też modyfikacja
okręgów wyborczych.

Powiat kusi nowych
mieszkańców m.in. swoim
pięknem i walorami
przyrodniczymi

O tym, że liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego przekroczyła istotną dla funkcjonowania powiatów
barierę 120 tysięcy informuje najnowsze oficjalne wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Olsztynie
„Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2012”. W opracowaniu można przeczytać, że liczba
mieszkańców powiatu olsztyńskiego na koniec grudnia 2011 wynosiła 120,9 tysiąca (w ciągu roku, od
grudnia 2010 do grudnia 2011 w powiecie przybyło prawie trzy tysiące mieszkańców – red.). Przekroczenie
ważnej dla powiatów bariery 120 tysięcy potwierdził też komisarz wyborczy w Olsztynie, który
poinformował, że na koniec czerwca 2012 liczba mieszkańców wyniosła 120,2 tys. &#8211; Tym samym
znaleźliśmy się w gronie 40 największych powiatów polskich, nie tylko pod względem powierzchni, ale
także liczby mieszkańców – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Jesteśmy jedynym powiatem
ziemskim w regionie z tak dużą liczbą ludności.
Uciekają z miasta na wieś
Jak podkreśla starosta Mirosław Pampuch wejście do grona największych powiatów w Polsce to sprawa
prestiżowa i rzecz, która podnosi rangę powiatu.
- To także inna waga głosu w ramach Związku Powiatów Polskich, gdzie zamiast dwóch będziemy mieli trzy
głosy – mówi starosta Mirosław Pampuch.
Z prężnego rozwoju powiatu olsztyńskiego zadowolony jest także Grzegorz Drozdowski, przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie.
- Przez rok przybyło nam pół niedużej gminy – komentuje Grzegorz Drozdowski. – Urealnienie liczby
mieszkańców powiatu wzięło się pewnie stąd, że ludzie z miasta, którzy przenieśli się na wieś zaczęli
wreszcie wskazywać w oficjalnych dokumentach swoje miejsce zamieszkania, czyli teren powiatu. Poza
tym wpisujemy się w trend ogólnoświatowy, gdzie ludzie coraz częściej uciekają z miasta na wieś, chcą
mieć swój dom, ogród i kawałek ziemi.

Większa liczba mieszkańców powinna przynieść też realne korzyści dla budżetu powiatu, a jest to związane
z możliwymi większymi wpływami do budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Są nadzieje, ale są też wyzwania na przyszłość – uważa starosta Mirosław Pampuch. – Będziemy musieli
realizować na odpowiednim poziomie zadania dla mieszkańców powiatu. Myślę tu na przykład o drogach,
chodnikach, leczeniu, czy edukacji.

Po następnych wyborach
liczba radnych powiatowych
zwiększy się z 23 do 25
Modyfikacja okręgów
wyborczych
Przekroczenie granicy 120 tys.
ma też swoje konsekwencje dla
„ustroju” powiatu. Po
następnych wyborach liczba
radnych zwiększy się z 23 (dla
powiatów od 60 do 120 tys.
mieszkańców) do 25 (dla
powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców).
- Przed wyborami staniemy też przed koniecznością modyfikacji okręgów wyborczych – mówi Mirosław
Pampuch.
Grzegorz Drozdowski zapowiada, że wkrótce spotka się ze starostą, żeby omówić kwestię zmian okręgów
wyborczych.
- Niektóre z gmin już podjęły takie decyzje, my także stoimy przed wyborem optymalnego ułożenia
okręgów do głosowania – mówi Grzegorz Drozdowski.
Przekroczenie liczby 120 tys. mieszkańców ma też wpływ na wysokość uposażeń dla Zarządu Powiatu i diet
radnych powiatowych (w tej chwili dieta szeregowego radnego to równowartość najniższego
wynagrodzenia krajowego, czyli 1500 zł) .
- Nie ma żadnych planów zmiany reguł wynagradzania – mówi starosta Mirosław Pampuch.
Prognozy na przyszłość co do liczby mieszkańców powiatu również są obiecujące. Demografowie z US w
Olsztynie twierdzą, że to nie koniec boomu i w 2035 w powiecie olsztyńskim będzie mieszkać 131,5 tysiąca
osób!
Powiaty w Polsce
W Polsce jest 314 powiatów oraz 65 miast na prawach powiatu, które są gminami, ale realizują także
zadania powiatów. Łączna liczba powiatów wynosi 379. Powiatów ziemskich, które mają powyżej 120 tys.
mieszkańców jest w tej chwili 44.
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