Nasza historia
1753 Wprowadzenie konstytucji powiatowej w hrabstwie Mark,
do którego powiat Unna (Hamm) należy w swoich
podstawowych granicach, w ramach pruskiej reformy
wymiaru sprawiedliwości.
Powiat Hamm obejmuje stare urzędy w Hamm, Unna,
Kamen, Lünen i Schwerte oraz jurysdykcje Buddenburg,
Haaren-Uentrop, Heeren i Reck

Pierwszym starostą zostaje baron Dietrich Freiherr von der Recke na
siedzibie rodowej Reck (dzisiaj Hamm-Lerche).
1808 Rządy napoleońskie. Urzędy pruskie zostają rozwiązane i są na
do

nowo organizowane na wzór francuski. W 1809 roku podperfektem

1813 podokręgu departamentowego (Arrondissements) Hamm zostaje
David Wiethaus

mianowany David Wiethaus.

1816 Podział pruskiej prowincji Westfalia na trzy okręgi rządowe i na powiaty, jako niższe
państwowe urzędy administracyjne.
1817 Pierwszym starostą nowego powiatu Hamm zostaje David Wiethaus, który
komisarycznie piastuje ten urząd już od 1813 roku.

1829 Pierwsze wybory komunalne po wprowadzeniu przepisów
dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie z
1827 roku.

1831 Karl Freiherr von und zum Stein, umiera w swojej, obranej na lata
starości siedzibie – pałacu Cappenberg w Selm. Ten pruski
reformator państwa był m.in. przewodniczącym rządu krajowego
Prowincji Westfalskiej i członkiem rad powiatowych w powiatach

Freiherr vom und zum Stein

Hamm (Unna) i Lüdinghausen.

1887 Budowa urzędu powiatowego (starostwa) w Hamm. Dzięki temu powiat dysponuje po
raz pierwszy własnym budynkiem administracyjnym.

Wchodzą w życie nowe, wydane w 1886 roku, przepisy dotyczące porządku i
bezpieczeństwa publicznego. Po raz pierwszy, jako centralny organ administracyjny u
boku naczelnika powiatu (starosty) stoi, oprócz rady powiatowej, komisja powiatowa.
1901 Miasto Hamm występuje ze związku powiatowego i tworzy własny powiat miejski.
Urząd powiatowy (starostwo) pozostaje jednak nadal w Hamm.

1919 Pierwsze demokratyczne wybory komunalne.
1929 W ramach nowego porządku komunalnego w Zagłębiu Ruhry, w obręb powiatu
zostają włączone gminy Hengsen, Holzwickede i Opherdicke, należące do urzędu
Aplerbeck w powiecie Hörde.
1930 Urząd powiatowy (starostwo) zostaje przeniesiony z Hamm do Unny. Powiat Hamm
zostaje przemianowany na powiat Unna.
1933 Uchylenie demokratycznego samorządu w okresie panowania
dyktatury socjalizmu narodowego.

1946 Pierwsze demokratyczne wybory komunalne po drugiej wojnie
światowej (SPD 35, CDU 11 i KPD 2 miejsca). Wprowadzenie tzw.
podwójnego przewodnictwa.

Naczelnik powiatu (starosta) zostaje honorowym przedstawicielem
politycznym i przewodniczącym rady powiatowej. Kierownictwo nad
sprawami administracyjnymi przejmuje naczelny dyrektor powiatu,
wybierany przez radę powiatową.

Hubert Biernat

Pierwszym demokratycznie wybranym naczelnikiem powiatu (starostą)
zostaje Hubert Biernat (1946-1950 i powtórnie od 1961-1964 Biernat
jest m.in. członkiem frakcji SPD w parlamencie krajowym NadreniiWestfalii (NRW), ministrem d/s wewnętrznych kraju związkowego
NRW, a w międzyczasie także prezydentem okręgu regencyjnego w
Arnsbergu).

1960 Budowa nowego budynku administracyjnego przy ulicy
do
1963
Kreishaus Unna

Friedrich-Ebert-Straße w Unnie

1966 Powstanie wielkiej gminy lub miasta Bergkamen w wyniku
połączenia się kilku gmin.
1968 Na podstawie tzw. ustawy z Unny, z istniejących wówczas 75 komun (gmin),
utworzono dziewięć miast i gmin.
1975 Dzięki utworzeniu nowej struktury komunalnej,
powiat Unna zostaje powiększony o nie będące
powiatem miasto Lünen oraz o miasta Schwerte,
Selm i Werne. Jednocześnie ze związku
powiatowego występują gminy Pelkum, Rhynern i
Uentrop i zostają przyłączone do Hamm.
Naczelnikiem powiatu (starostą) zostaje, przez nowo
ukonstytuowaną radę powiatową, ponownie wybrany
(1970-1988) Fritz Böckmann.

1999

Tymczasem ostatnia reforma
konstytucji komunalnej NRW, prowadzi do uchylenia podwójnego
przewodnictwa. Zatrudniony od tego czasu, w pełnym wymiarze
godzin, naczelnik powiatu (starosta), reprezentujący powiat na
zewnątrz i kierujący również jego administracją, jest wybierany
bezpośrednio przez mieszkańców. Pierwszym starostą wybranym
do pełnienia tej funkcji i zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin,
został Gerd Achenbach. Od 2004 roku pełni tą funkcję Michael

Michael Makiolla

Makiolla.

2005 Całkowita modernizacja
do

budynku administracyjnego

2006 przy ulicy Friedrich-EbertStraße w Unnie, w ramach
unikalnego do tej pory PPP-modelu (publicprivate-partnership).
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