Nowa koalicja w Powiecie
Nowy Przewodniczący, Wicestarosta i skład Zarządu – to powołania, jakie nastąpiły po
zawiązaniu nowej koalicji w Radzie Powiatu w Olsztynie. Utworzyły ją dwa do tej pory
przeciwstawne kluby – Polskie Stronnictwo Ludowe i Nasz Powiat. Zmiany zapadły na XXIII
Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która w trybie nadzwyczajnym została zwołana 9 lutego.
Wniosek o zwołanie Sesji podpisali radni klubu PSL. – Jako klub musimy dbać o dalszy rozwój powiatu
olsztyńskiego i dobro jego mieszkańców. Pracujemy w tej chwili z poczuciem pewnego dyskomfortu, a
złożony wniosek ma nam otworzyć drogę do dalszego rozwoju i działań na rzecz naszych wyborców
&#8211; uzasadnił wniosek przewodniczący klubu Marek Świątek.
Pierwszą zmianą jaka nastąpiła, była zmiana Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie. Pełniąca tę
funkcję Alicja Wąsik (PSL) złożyła rezygnację ze stanowiska. – Dziękuję Państwu za minione 2 lata
współpracy. Były one trudne, ponieważ mierzyłam się z nową materią. Zdobywałam doświadczenie i
zwiększałam swoje kompetencje nie tylko jako przewodnicząca, ale jako samorządowiec. Ostatnie
głosowanie (w sprawie odwołania radnej z funkcji przewodniczącej – przyp.) wypadło jednak poniżej moich
oczekiwań, dlatego podjęłam decyzję o rezygnacji ze stanowiska – argumentowała Alicja Wąsik. Decyzją
radnych jej miejsce zajął Jerzy Laskowski (Nasz Powiat), samorządowiec z 18-letnim doświadczeniem,
radny I kadencji Rady Powiatu w Olsztynie oraz wójt gminy Purda przez dwie kadencje.
Nowy przewodniczący podziękował za oddane na niego głosy (22 na 24 obecnych na sesji radnych). – Do
tej pory Rada Powiatu w Olsztynie dobrze pracowała i mimo pewnych różnic zdań, nie powstały między
nami żadne podziały. Będą dążył do tego, by tak pozostało – powiedział Jerzy Laskowski.
Poważne zmiany nastąpiły również w szeregach władzy wykonawczej. Na wniosek starosty olsztyńskiego
odbyło się głosowanie w sprawie odwołania ze stanowiska wicestarosty radnej Joanny Michalskiej. –
Wniosek jest powodowany brakiem współpracy wicestarosty z przewodniczącą Zarządu (starostą – przyp.),
niekonsultowaniem działań mających wpływ na realizację zadań Powiatu oraz prowadzenie własnej polityki
– uzasadniła decyzję starosta Małgorzata Chyziak. Ilość głosów za odwołaniem radnej przekroczyła
większość wymaganą ustawą. Decyzją radnych nowym wicestarostą został Andrzej Abako (Nasz Powiat).
– Będę pracował najlepiej, jak potrafię. Chcę jednak podkreślić, że jako nowa koalicja PSL-Nasz Powiat nie
zamykamy się na inne głosy. Cała 25-osobowa Rada Powiatu w Olsztynie jest po to, by współpracować.
Wierzę, że w zgodzie potrafimy zrobić wiele dobrego dla mieszkańców powiatu – mówił Andrzej Abako tuż
po ogłoszeniu powołania na stanowisko. Nowy wicestarosta pracuje na rzecz samorządów od 19 lat, przez
3 kadencje zasiadał w Radzie Miejskiej Dobrego Miasta, jest radnym obecnej i poprzedniej kadencji Rady
Powiatu w Olsztynie, pracował w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. Ukończył studia na kierunkach:
społeczno-ustrojowym oraz samorządu i polityki regionalnej, a także zarządzania. Jest strażakiem –
ochotnikiem.
Zarząd Powiatu opuścili także Elżbieta Samorajczyk i Janusz Dembiński (PO). W miejsce odwołanych
członków Zarządu zostały powołane: Alicja Wąsik (PSL) i Bożena Wojarska (Nasz Powiat). Podczas Sesji
Rady Powiatu w Olsztynie zmienił się także przewodniczący Komisji Budżetowej. Pełniącego do tej pory tę
funkcję Mirosława Szostka (PO) zastąpił Jarosław Wolak (Nasz Powiat). Z kolei nową przewodniczącą
Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji została Krystyna Szter (Nasz Powiat), zastępując na
stanowisku radnego Henryka Goździckiego.
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Powiatu w Olsztynie. Od lewej: Wojciech
Ruciński, Andrzej Abako, Małgorzata Chyziak,
Alicja Wąsik, Bożena Wojarska.
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