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Samorząd Województwa. Filozofia działania na przyszłe lata

Zmieniamy świat na lepszy

Obrane przez nas kierunki działania przynoszą wymierne korzyści, wyniki wyborów samorządowych w 2010 roku jasno dowodzą, że nasza praca cieszy się poparciem mieszkańców Warmii i Mazur, a postęp nie odbywa się u nas kosztem środowiska naturalnego
– u progu nowej kadencji samorządu województwa o priorytetach na najbliższe lata rozmawiamy z marszałkiem Jackiem Protasem.
– Panie marszałku, w
ostatnich wyborach samorządowych umocnił
pan swoją pozycję, i polityczną, i społeczną.
Został pan wybrany na
drugą kadencję jako szef
zarządu województwa.
Zdobył pan ponad 20 tysięcy głosów i został radnym sejmiku. Co to dla
pana znaczy?

ale przede wszystkim
elementów życia codziennego. Chodzi o to,
aby odnosząc sukcesy,
zmieniać na lepsze życie
wokół. Takie zwycięstwa
liczą się najbardziej.

– Oczywiście mam powód do wielkiej satysfakcji, ale nie o osobiste
zwycięstwo
chodziło.
Dzisiaj, aby odnieść sukces, nie wystarczy już
tylko ciężka praca i talent. Potrzebna jest wizja
rozwoju i wpływ na
kształtowanie
świata
wokół, na tworzenie zupełnie nowych rzeczy,
zjawisk, wartości i naszych potrzeb. Bo innowacje mogą dotyczyć nie
tylko gospodarki, w tym
najwyższych technologii,

– Obrana przez nas filozofia działania, polegająca na zrównoważonym
rozwoju całego województwa,
wspieranie
Olsztyna jako stolicy regionu, Elbląga i Ełku,
jako ośrodków subregionalnych, przynosi efekty
i cieszy się poparciem
mieszkańców, czego dowodzą wyniki wyborów
samorządowych w 2010
roku. Będziemy konsekwentni w tych działaniach.

– A co nas czeka w nowej
kadencji samorządu województwa?

– Jakie są priorytety na
najbliższe cztery lata?

– Czy zastanawia się pan,
co dalej? Po roku 2014?

– Nie będę odkrywczy,
ponieważ jako region,
jako samorząd, mamy od
dawna jasno wyznaczone
cele i pomysły na własny
rozwój. To, czego pilnujemy jak oka w głowie, to
skuteczne zdobywanie i
inwestowanie funduszy
w ich realizację. To, że
jesteśmy z przodu stawki,
jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych,
świadczy nie tylko o dużych potrzebach regionu,
ale także dowodzi naszej
skuteczności w tym wielkim procesie inwestycyjnym. Pierwsze miejsce w
Polsce przy realizacji
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i dodatkowe środki, które dzięki
temu trafią na Warmię i
Mazury, pokazują, że to
dobry kierunek rozwoju.

– Oczywiście, Europa od
dawna dyskutuje już o
kolejnym budżecie, na
lata 2014 – 2020. Bardziej rozwinięte kraje
chcą budżetu nastawionego na innowacje, ale
Polski jeszcze na to nie
stać. Dlatego stawiamy
na politykę spójności,
która pomoże nam szybciej nadrobić zaległości,
szczególnie dotkliwe na
Warmii i Mazurach. Te
sprawy będą się rozstrzygać na wielu płaszczyznach, także w czasie
polskiej prezydencji w
Unii Europejskiej. Szeroką aktywność w tym
procesie uważam za swój
obowiązek, a dzięki
pracy w Związku Województw, działającej przy
nim Komisji ds. Polski
Wschodniej czy w Komitecie Regionów mam

Międzynarodową aktywność uważam za swój obowiązek – mówi marszałek Jacek Protas

realny wpływ na jego
przebieg.
– 2011 to będzie rok,
kiedy rozstrzygnie się
światowy plebiscyt na
Nowe 7 Cudów Natury, w
którym Wielkie Jeziora
Mazurskie są jedynym
polskim kandydatem.
Wygramy?
- Już wygraliśmy! Dzięki

naszym działaniom promocyjnym wzrosła rozpoznawalność regionu
na arenie europejskiej i
światowej. Za interesującą i skuteczną kampanię dostaliśmy liczne
nagrody i wyróżnienia od
specjalistów zajmujących
się regionalnymi markami. Więc jeśli nawet
wyprzedzi nas Kilimandżaro, Wielka Rafa

Koralowa, Amazonia czy
Wezuwiusz, to i tak znaleźliśmy się w niezwykle
zaszczytnym
gronie.
Ważne, że staliśmy się
europejskim
liderem
zrównoważonego rozwoju, w którym postęp
nie odbywa się kosztem
środowiska, a relacja natura – człowiek nie została zachwiana.

W zeszłorocznych wyborach samorządowych wybraliśmy nowych radnych do Sejmiku Województwa.
Na sesji 30 listopada 2010 roku powołali oni marszałka, wicemarszałków i dwóch członków zarządu województwa.
W składzie pięcioosobowego zarządu zmieniła się jedna osoba.
Nowym członkiem jest Anna Wasilewska. Pozostali samorządowcy zasiadali w zarządzie również w poprzedniej kadencji.

Urszula Pasławska

Jarosław Słoma

Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawy z zakresu:
• funduszy strukturalnych,
• nadzór nad Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Sprawy z zakresu:
• modernizacji terenów wiejskich,
• ochrony środowiska,
• infrastruktury, geodezji i transportu,
• mienia,
• jakości i znaków regionalnych,
• gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,
• nadzór m.in. nad: WMARR w Olsztynie i Fundacją Ochrony
Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach.

Anna Wasilewska

Jolanta Szulc

Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawy z zakresu:
• turystyki,
• promocji,
• sportu,
• informatyzacji,
• zamówień publicznych.

Sprawy z zakresu:
• ochrony środowiska,
• polityki społecznej,
• kultury i edukacji,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• nadzór m.in. nad wojewódzkimi instytucjami kultury i oświaty.
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