Zmiana na stanowisku wicestarosty
Zmiany w składzie Zarządu i sprawy bezpieczeństwa w powiecie były najważniejszymi
tematami XII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 26 lutego.
Powiatowi radni zdecydowali o odwołaniu Jana Żemajtysa z funkcji wicestarosty. Zastąpi go na tym
stanowisku Joanna Michalska, pełniąca do tej pory rolę członka Komisji Gospodarki i przewodniczącej
Komisji Budżetu Rady Powiatu w Olsztynie. &#8211; Zmiana jest podyktowana potrzebą poprawy relacji i
szeroko rozumianej współpracy w ramach zawartej koalicji, zmierzającej do podejmowania skutecznych
działań prorozwojowych na rzecz mieszkańców powiatu olsztyńskiego &#8211; podała w uzasadnieniu
wniosku starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.
Joanna Michalska mieszka w gminie Dywity. Była członkinią rady sołeckiej, a w latach 2010-2014 radną
Gminy Dywity. Od 2014 roku jest radną Powiatu Olsztyńskiego. Bliskie są jej sprawy związane z
działalnością organizacji pozarządowych i z młodzieżą. W ubiegłym roku kandydowała z listy PO do Sejmu
RP. – Postaram się jak najbardziej rzetelnie pełnić swoją funkcję i dbać o dobre relacje w powiecie –
powiedziała nowa wicestarosta tuż po ogłoszeniu wyników głosowania.

J
o
a
n
n
a
M
i
c
h
alska, wicestarosta
olsztyński.
W związku z tym, że piątkowa sesja była pierwszą w 2016 roku, nie mogło na niej zabraknąć podsumowań i
sprawozdań. Głos zabrali Komendanci Miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. – W 2015
roku odnotowaliśmy 4 294 zdarzenia drogowe, jest to więcej o 226 niż rok wcześniej. Zginęło 28 osób –
relacjonował mł. insp. Mieczysław Wójcik, Komendant Miejski Policji w Olsztynie. – Główną przyczyną
wypadków jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych lub przekroczenie dopuszczalnej
prędkości. W związku z tym, że w ubiegłym roku odnotowaliśmy więcej zdarzeń na drogach gminnych i
powiatowych, niż w mieście Olsztynie, w roku bieżącym będziemy kierować więcej patroli właśnie do
powiatu.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński z kolei podsumował
2015 rok w zakresie pracy strażaków. &#8211; W 2015 roku odnotowaliśmy w powiecie 2403 interwencje,
to jest o 508 więcej niż rok wcześniej. Strażacy wyjeżdżali średnio co 2 godziny 26 minut. W okresie
wiosennym następuje nasilenie pożarów, jednak są to głównie nieużytki rolne oraz ściółka leśna, natomiast
w sezonie letnim wzrasta ilość miejscowych zagrożeń i są to, niestety, zdarzenia drogowe. Na terenie
powiatu ilość zdarzeń miejscowych znacząco wzrosła aż o 51,2 % w stosunku do 2014 roku. Jedynie w
gminie Biskupiec nastąpił spadek miejscowych zagrożeń. Średni czas dojazdu strażaków na miejsce
zdarzenia wyniósł nieco powyżej 11 min.
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