Powiat, który inwestuje w ludzi
Termin wyborów samorządowych został wyznaczony na 21 listopada 2010. W związku z bliskim
końcem kadencji radnych i władz powiatu rozpoczynamy podsumowanie ostatnich czterech lat
w Powiecie Olsztyńskim. Na początek przyjrzymy się problematyce oświatowej i społecznej.

Chociaż najbardziej widocznymi efektami dla mieszkańców są zazwyczaj inwestycje infrastrukturalne w
budowę dróg, chodników, czy w remonty budynków, które w widoczny dla oka sposób zmieniają otoczenie,
to niemniej ważne są inwestycje w ludzi, podnoszenie ich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.
- Powiat Olsztyński nigdy nie zapominał o ludziach &#8211; mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.
&#8211; Tak było także w ciągu czterech ostatnich lat. Zawsze kierowaliśmy się zasadą, że rozwój
społeczny i rozwój mieszkańców naszego powiatu musi iść w parze z rozwojem infrastruktury.
Lepiej zdają maturę
Dowodem na te słowa są liczne projekty skierowane do mieszkańców, które powiat zrealizował w latach
2006-2010. Grupa odbiorców, która mogła skorzystać z ciekawych i często nowatorskich działań była
bardzo szeroka.
- Realizowaliśmy i wciąż realizujemy projekty skierowane do dzieci, młodzieży naszych szkół
ponadgimnazjalnych, rodzin zastępczych, rodzin z problemami, urzędników starostwa, czy mieszkańców,
których nie stać na korzystanie z usług prawniczych &#8211; wylicza Mirosław Pampuch. &#8211; Na
wszystkie te działania udało nam się pozyskać w ciągu czterech ostatnich lat niebagatelną kwotę prawie
8,5 mln zł. Pieniądze pozyskiwaliśmy z funduszy unijnych, ale i programów krajowych.
Na samych dziewięć projektów związanych z oświatą i edukacją Powiat Olsztyński pozyskał blisko 3 mln zł.
W czasie projektu „Warmia &#8211; poznasz i pokochasz" najmłodsi uczniowie szkół podstawowych przez
pół roku poznawali historię Warmii oraz jej florę i faunę. Oryginalny był także projekt, dzięki któremu 200
uczniów przykutych do łóżek Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce pod Olsztynkiem korzystało z
indywidualnych zajęć dydaktycznych. Wielkie wsparcie uzyskali też uczniowie powiatowych szkół

ponadgimnazjalnych, którzy mogli uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języków obcych, zajęciach
przygotowujących do matury, a także z nowoczesnego sprzętu multimedialnego zakupionego do placówek.
- Projekty edukacyjne realizowane w szkołach wpłynęły na jakość zdawanych matur &#8211; mówi
Arkadiusz Paturej, wicestarosta olsztyński. &#8211; Wyniki mówią same za siebie. W 2010 roku
znaleźliśmy się w czołówce najlepszych szkół pod względem zdawalności egzaminu maturalnego.
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Duża pomoc rodzinie
Powiat zrealizował także kilka
zadań inwestycyjnych z szeroko
rozumianego zakresu pomocy
rodzinie. Dzięki temu wzmocnił
się system wsparcia osób
niepełnosprawnych i osób
usamodzielnianych,
wychowanków Domów dla Dzieci
i rodzin zastępczych oraz
rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w opiece zastępczej.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonało też ciekawy i pilotażowy projekt badawczo-diagnostyczny
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na którym wzorować mogłyby się inne powiaty z regionu
&#8211; uważa Arkadiusz Paturej.
W 2008 roku dzięki uzyskaniu środków z budżetu województwa udało się utworzyć w Biskupcu „Niebieski
pokój", czyli przyjazny dzieciom &#8211; ofiarom i świadkom przemocy &#8211; bezpieczny pokój
przesłuchań. Od września 2010 ruszył także duży projekt szkoleniowy dla pracowników starostwa „Wysoka
jakość administracji samorządowej w Powiecie Olsztyńskim" (obejmuje wszystkich pracowników!).
- Dzięki bogatemu programowi szkoleń i warsztatów urzędnicy będą stanowić lepsze prawo, co wpłynie
m.in. na podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd &#8211; mówi starosta Mirosław Pampuch.
Porady prawne dla mieszkańców
W listopadzie 2010 w starostwie za unijne pieniądze uruchomione zostanie Biuro Porad Prawnych i
Obywatelskich dla mieszkańców Olsztyna i powiatu.
- Przez najbliższe trzy lata z profesjonalnych porad prawnych i obywatelskich będą korzystać wszystkie
chętne osoby, które wcześniej np. ze względu na trudną sytuację materialną nie mogły tego robić &#8211;
podkreśla Mirosław Pampuch. &#8211; Jestem przekonany, że ten projekt przyczyni się także do
podniesienia świadomości prawnej mieszkańców. Starosta zwraca uwagę na dużą wrażliwość społeczną
powiatu prezentowaną w ostatniej kadencji.
- Staraliśmy się zawsze postępować zgodnie z główną zasadą Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli
„Człowiek najlepszą inwestycją" &#8211; dodaje Mirosław Pampuch.
W kolejnym artykule będziemy kontynuować podsumowanie ostatnich czterech lat w powiecie. Analizą
obejmiemy m.in. przeprowadzone inwestycje infrastrukturalne.
Inwestycje w człowieka 2006-2010
Edukacja i oświata &#8211; 9 projektów, na które uzyskano 2,8 mln zł dofinnsowania
Pomoc rodzinie &#8211; 4 projekty, na które uzyskano 2,4 mln zł dofinansowania
Szkolenia pracowników starostwa &#8211; 1 projekt, na który uzyskano 1,8 mln zł dofinansowania
Biuro Porad Prawnych &#8211; 1 projekt, na który uzyskano 1,35 mln zł dofinansowania
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