Powiat Olsztyński ma już 15 lat!
Dwa wyjątkowe jubileusze będzie świętował Powiat Olsztyński 27 września: 15-lecie swojego
funkcjonowania oraz 15-lecie partnerskiej współpracy z niemieckim Powiatem Osnabruck. –
Bilans w obu przypadkach wypada zdecydowanie pozytywnie – ocenia Mirosław Pampuch,
starosta olsztyński.

Jest urzekający, malowniczy, na jego terenie mieszka ponad 120 tysięcy mieszkańców, co plasuje go w
gronie największych w Polsce – mowa o Powiecie Olsztyńskim, który jako autonomiczna jednostka
samorządu terytorialnego pojawił się w 1998 roku po reformie samorządowej.
- Jako ówczesny samorządowiec gminny traktowałem powstanie powiatów jako dalszy ciąg oddawania
spraw codziennych i ważnych w ręce ludzi – wspomina Adam Sierzputowski, pierwszy starosta olsztyński,
który pełnił swoją funkcję przez pierwszych 9 lat.
Szeroki zakres zadań powiatu
Obecny starosta Mirosław Pampuch, który sprawuje funkcję od 2008 roku dodaje, że przez 15 lat istnienia
samorząd powiatowy ugruntował swoją pozycję w strukturze samorządu terytorialnego w Polsce.
- Samorząd powiatowy zajął mocną pozycję między samorządem gminnym i wojewódzkim – mówi starosta
Mirosław Pampuch. – Poza tym powiat z roku na rok staje się coraz bliższy i znany mieszkańcom.
Zakres zadań, jakimi zajmuje się powiat jest bardzo szeroki. Do najważniejszych należą edukacja, ochrona
zdrowia, pomoc rodzinie, niepełnosprawnym, sprawy budowlano-architektoniczne, transport zbiorowy,
geodezja, drogi powiatowe i wiele innych. To właśnie w powiecie wydawane są pozwolenia na budowę,
prawo jazdy, w powiecie funkcjonują szpitale, szkoły ponadgimnazjalne, czy domy pomocy społecznej.
- Największym sukcesem ostatnich 15 lat funkcjonowania Powiatu Olsztyńskiego jest dobry standard i
funkcjonowanie ważnych jednostek powiatowych, jak DPS-y, domy dla dzieci, czy szpitale, które jako
nieliczne w Polsce nie generują długów – uważa starosta Mirosław Pampuch. – Na potrzeby naszych
mieszkańców powstały też nowe inicjatywy, jak Powiatowa Szkoła Muzyczna w Dywitach z filiami w
Olsztynku, Barczewie i Biskupcu, czy wysoka jakość opieki długoterminowej w zmodernizowanym
Powiatowym Szpitalu Pomocy Maltańskiej w Barczewie.

Chroniczne niedofinansowanie dróg
Pierwszy starosta po szybkiej analizie ostatnich 15 lat także pozytywnie ocenia bilans Powiatu
Olsztyńskiego.
- Powiat idzie w dobrym kierunku, rozwija się, choć widziałbym chętnie większą integrację gmin i powiatu –
mówi Adam Sierzputowski. – Choć z drugiej strony powstała Rada Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego,
co jest bardzo dobrym krokiem.
Starosta Mirosław Pampuch także dostrzega pewne niedociągnięcia.
- Po pierwsze brak jest elastycznych dochodów samorządu powiatowego, a po drugie występuje chroniczne
niedofinansowanie dróg powiatowych – uważa starosta Mirosław Pampuch.
Gala z okazji 15-lecia Powiatu Olsztyńskiego odbędzie się 27 września w hotelu Marina Golf Club w Sile.
Zaplanowane zostały różne niespodzianki, okolicznościowe przemówienia, dyskusje i prezentacje.
Forum Biznesu na Festiwalu Partnerstw
Tego samego dnia w Olsztynie powiat świętować będzie również 15-lecie partnerskiej współpracy z
niemieckim Powiatem Osnabruck. Świętowanie będzie się odbywać w czasie kolejnej edycji Festiwalu
Partnerstw Polsko-Niemieckich.
- Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie rozwój potencjału przedsiębiorczego Olsztyńskiego
Obszaru Aglomeracyjnego – mówi Katarzyna Lenkiewicz, pełnomocnik starosty do spraw Aglomeracji i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. – W czasie Festiwalu odbędzie się Forum Biznesu pod hasłem
„Wspólny obszar synergii: biznes & instytucje publiczne” z udziałem biznesmenów, samorządowców i
przedstawicieli instytucji gospodarczych z Polski i Niemiec.
Forum Biznesu rozpocznie się o godz. 9.30 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy ul. Jagiellońskiej
91A. Nie zabraknie też wspólnych wspomnień związanych z licznymi działaniami, które zostały
zrealizowane dzięki partnerstwu Powiatu Olsztyńskiego i Osnabruck.
- Rzadko spotyka się partnerstwo, którego 15 lat działalności jest tak szczelnie wypełnione wydarzeniami z
tak wielu różnorodnych dziedzin &#8211; mówi starosta Mirosław Pampuch.
Więcej o jubileuszach, podsumowania, opinie i analizy przedstawimy w kolejnym wydaniu PW.
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