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Protokół nr XXIX/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 października 2012r. godz. 12:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00 

Sesje otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady 

Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 15 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu  – prowadzący obrady 

Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych w tym zaproszonych gości: 

- Zaproszonych gości, m.inn. Starostę Powiatu Ostródzkiego Włodzimierza Brodiuka, Marka 

Bojarskiego p.o. Burmistrz Miasta Ostróda, Burmistrza Elekta Czesława Najmowicza, 

Zbigniewa Babalskiego Senatora RP, Krzysztofa Fic Komendant Powiatowy Policji, Henryka 

Hoch Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektora Aresztu Śledczego Leszka 

Kwiatkowskiego, Wojciecha Wiecińskiego Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki, 

Zygmunta Fleszara Związek Nauczycielstwa Polskiego, Tomasza Esden – Tempskiego 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Jana Antochowskiego ACUS Consulting, Ks. 

Romana Wiśniowieckiego Dziekana Parafii Ostróda, Ks. Władysława Szmula,  -Burmistrzów 

i Wójtów Powiatu Ostródzkiego,  

- dyrektorów gminnych placówek oświatowych, 

- kierowników jednostek organizacyjnych, 

- przedstawicieli służb mundurowych, 

- Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Fijasa. 

lista sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował na sekretarza obrad Pana Janusza Sadowskiego. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę.  

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski przedstawił porządek obrad XXIX sesji.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie Zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej. 

3. Złożenie ślubowania przez Wójta. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ostróda. 

5. Wolne wnioski i informacje. 
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6. Zamknięcie obrad. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2. 

Wręczenie Zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Tomasz Esden-Tempski wręczył Panu 

Bogdanowi Jerzemu Fijasowi zaświadczenie, w którym jest mowa, że został wybrany Wójtem 

Gminy Ostróda. 

 

Ad. 3. 

Złożenie Ślubowania przez Wójta Gminy Ostróda. 

Kontynuując ustalony porządek obrad Przewodniczący Rady powiedział,  że zgodnie  

z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą 

złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. 

Poprosił Pana Bogusława Jerzego Fijasa o dopełnienie tegoż obowiązku, po wysłuchaniu 

Hymnu Państwowego. 

W chwili obecnej na stojąco cała sala wysłuchała hymn państwowy. 

Następnie Bogusław Jerzy Fijas złożył ślubowanie o następującej treści: 

„Obejmując Urząd Wójta Gminy Ostróda, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców gminy” z dodaniem zdania : Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Po ślubowaniu Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Jerzy Fijas powiedział : "Panie 

Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo Panie i Panowie.   Wiele razy 

zabierałem głos i przemawiałem publicznie jako radny i samorządowiec, jednak pierwszy 

czynię to jako wójt i to wójt naszej wspaniałej gminy Ostróda. Proszę mi wierzyć, że jestem 

tym faktem niezmiernie wzruszony. Przed chwilą złożyłem ślubowanie, zobowiązałem się do 

przestrzegania prawa, współpracy dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 

Jeszcze raz dobitnie powtórzę, że tak właśnie będę czynił, że będzie to dla mnie moralnym 

nakazem. Szanowni Państwo pragnę w sposób szczególny zwrócić się do moich wszystkich  

poprzedników  na funkcji Wójta Gminy Ostróda. Oczekuję na wasze rady i podpowiedzi, 

zamierzam korzystać z waszego dorobku i twórczo go rozwijać. Dlatego też liczę zwłaszcza 

na życzliwą współpracę ze strony wójta a obecnie Marszałka Gustawa Marka Brzezina, bo to 

właśnie z rotą ślubowania służyć będzie pomyślności mieszkańców. Zamierzam ściśle 
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współpracować z sąsiednimi samorządami w tym z powiatem i województwem, wójtami i 

burmistrzami okolicznych miast  i gmin, których dziś widzę na sali i od których otrzymałem 

wiele życzeń i zapęd do wspólnych działań. Przyjmuję to jako dobrą wróżbę na przyszłość. 

Proszę Państwa w niedzielę mieszkańcy Ostródy wybrali nowego burmistrza, jestem głęboko 

przekonany, że jest to nowy impuls, bardzo efektywnej i ścisłej współpracy obu samorządów i 

wierzę, że tak będzie. Szanowni Państwo paradoksalnie praktyczny sens słowa samorząd 

wcale nie oznacza, na całe szczęście oczywiście, że można sobie samemu rządzić. Doskonale 

wiem, że nawet najlepsze programy i pomysły nie mogą liczyć na powodzenie jeśli nie znajdą 

uznania wśród ludzi a zwłaszcza wśród najbliższych współpracowników. Chciałbym, aby 

takim współpracownikami i partnerami w codziennej pracy wójta gminy Ostróda byli również 

radni i komisje rady, gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt wykonuje uchwały 

rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Liczę w tym względzie na 

merytoryczną i w konsekwencji efektywną współpracę. Drodzy zebrani, przywołana ustawa 

stanowi również, że wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Dołożę starań, żeby 

kierowany przeze mnie urząd gminy Ostróda jeszcze lepiej i skuteczniej pełnił swoją służebną 

rolę wobec mieszkańców, naszych gości i interesantów. Deklaruję współpracę i życzliwe 

kontakty z sołtysami i radami sołeckimi oraz licznymi oraz licznymi w naszej gminie 

organizacjami pozarządowymi. W jednym zdaniu chcę oświadczyć, że drzwi mojego gabinetu 

będą stały dla mieszkańców zawsze otworem, a i sam będę starał również  dotrzeć i bywać 

wśród mieszkańców. Jednak nie chcę, żeby to zabrzmiało jak frazes i pusta obietnica, 

składając takie obietnice należy zawsze robić zastrzeżenie, na ile i o ile starczy czasu, bo 

przecież praca wójta wymaga poświęcenia, czasu i wysiłku na dziesiątki rozmaitych działań 

służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy a do tego zobowiązałem się stając do 

wyborów w pierwszej kolejności. Szanowni Państwo jako mieszkaniec gminy Bogusław 

Jerzy Fijas jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim tym, którzy angażowali się i pracowali 

na moją rzecz w kampanii wyborczej. Jako Wójt Gminy Bogusław Jerzy Fijas pragnę 

podziękować wszystkim kandydatom startującym w tych wyborach oraz ich wyborcom za 

liczny udział w kampanii wyborczej za spełnienie jednego z podstawowych obywatelskich 

obowiązków ale i prawa, udział w demokratycznych wyborach. Drodzy mieszkańcy gminy 

Ostróda komentuje się ponoć, że zostałem wybrany głosami kilku miejscowości, głosami 

najbliższych sąsiadów. Zapewniam, że w trakcie mojego wójtowania najbliższym dla mnie 

sąsiadem będzie mieszkaniec każdego najdalszego nawet przysiółka i miejscowości gminy 

Ostróda. Otrzymałem od państwa olbrzymi kredyt zaufania, którego nie zaprzepaszczę i nie 

zmarnuję. Dziękuje". 
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Z sali słychać brawa. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski, który powiedział: 

"Szanowny Panie Senatorze, Panie Starosto, dostojni goście, ale przede wszystkim Panie 

Wójcie. Chciałbym w imieniu Rady, którą mam zaszczyt kierować i mam zaszczyt 

współpracować z wszystkim radnymi, chciałbym serdecznie życzyć wszystkiego dobrego, 

złożyć serdeczne gratulacje, bo funkcja wójta nie jest rzeczą prostą. Rozbudzone nadzieje i 

wielkie oczekiwania ludzi, którzy mieszkają na terenie naszej gminy to jest jedno, możliwości 

to jest drugie. Na pewno ta rada, którą mam zaszczyt kierować będzie współpracować, na 

pewno będzie wspierać wszystkie działania, które zmierzają do polepszenia jakości życia 

naszych mieszkańców, bo po to zostaliśmy wybrani i po to każdy z nas zajmuje funkcje 

radnego. Życzę aby ta nasza gmina się rozwijała, bo się rozwija, żeby dalej coraz więcej 

rzeczy na naszej gminie powstawało. Życzę przede wszystkim zapału, bo wiem, że ten zapał 

istnieje. Życzę współpracy bo tylko dzięki współpracy jesteśmy skłonni i możemy czegoś 

dokonać. Krótki czas przed nami bo tylko dwa lata do następnych wyborów myślę, że każdy 

zrobi wszystko, żeby ten czas wykorzystać z myślą o mieszkańcach".  

 

W dalszej części  poszczególni przedstawiciele samorządów, zakładów, firm,  instytucji, 

jednostek organizacyjnych i inni delegaci składali gratulacje i wręczali kwiaty Wójtowi 

Gminy Ostróda Panu Bogusławowi Jerzemu Fijasowi.  

Pan Bogusław Jerzy Fijas Wójt Gminy  podziękował wszystkim za złożone życzenia i 

gratulacje. 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ostróda. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/154/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Ad. 5.  

Wolne wnioski i informacje. 

Wniosków i uwag nie zgłoszono. 
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Ad. 6. 

Zamknięcie obrad. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXIX  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 13.30. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                        Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 

 

 

 


