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P R O T O K Ó Ł Nr XXI/16 

z obrad XXI Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

odbytej dnia 17 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) 

– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy 

Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę 

Borowską, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej  Artura 

Lewartowskiego,  radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia  Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 

rok. 

W tym punkcie: 

1/   wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

   - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania 

                  finansowego gminy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

      w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu 

      gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3/   dyskusja nad sprawozdaniami, 

            4/  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

                  wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok, 

5/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

     Gminy Ostróda za 2015 rok, 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

      w  Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie 

      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2015 rok,  

7/    dyskusja,  

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium 

    z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.       
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 

2016-2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów położonych na 

terenie gminy Ostróda, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Iława, 

za ochronne. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie 

gminy Ostróda. 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 8, tj. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 

2016-2019. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez wójta wniosek. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

pkt 8. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

                                         

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XX 

sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 

w sprawie : 

1. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Budowa 

kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Lichtajny”, 

2. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Morliny”, 

3. przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach 

powiatowego ćwiczenia „WIOSNA - 2016”, 

4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda,  

podania do publicznej wiadomości informacji o których mowa w art. 37.ust. 1 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych za rok 2015, 

powołania komisji przetargowej, 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok, 

5.  zbycia nieruchomości mienia komunalnego, 

zbycia nieruchomości mienia komunalnego, 
przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Smykówko 

10 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i elementach wspólnych budynku – działka ew. nr 65/1  

o pow. 0,0384 ha. 

6. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor w Gminnym Centrum 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień,  

 7.  nabycia nieruchomości, 

 8.  wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, 

 9.  powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Księdza   

    Jana Twardowskiego w Ostródzie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji, 

10. powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Żołnierza  

      Polskiego w Durągu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji. 

 

Spotkania, konferencje 

 

1. Podpisanie umowy na remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w Międzylesiu. 

2. Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

3. Wizyta z delegacją w Chinach. 

4. Organizacja XVI Rajdu Rowerowego Dylewska Góra. 

5. Udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

6. Udział w otwarciu Targów Proobronnych w Expo Mazury. 

7. Spotkanie z przedstawicielem firmy ENERGA Obrót S.A. 

8. Spotkanie z przedstawicielem firmy Budimex S.A. i Strabag. 

9. Spotkanie Stowarzyszenia „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. 

10. Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Lipowo (bloki). 

11. Walny Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

12. Turniej piłkarski OSTRÓDA CUP 2016. 
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Przygotowanie projektów uchwał: 

1.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r. 

2. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda. 

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów położonych na 

    terenie gminy Ostróda, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa  

    Iława, za ochronne. 

5.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

   zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na 

   terenie gminy Ostróda. 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 r. oraz podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok. 

 

W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi 

Fijasowi, który poinformował, że dokumenty podlegające przedstawieniu na niniejszej sesji, 

tj. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2015 r. zostały przedłożone 

Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej oraz 

wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda informacyjnie przedstawił zawartość w/w dokumentów. 

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono. 

 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2015 rok. 
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Uchwała Nr RIO.VIII-0120-169/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok, stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Ostróda po dokonaniu analizy sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2015 r. sprawozdania finansowego gminy za 2015 r. oraz informacji 

o stanie mienia komunalnego, nie wnieśli uwag, tym samym wnioskowali o zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2015r. 

oraz o udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium. 

 

4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok, 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2015 rok - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda za 2015 rok, 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Wiśniewski przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2015r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 

2015 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2015 rok,  
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Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium za 2015 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-294/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Olsztynie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2015 rok - 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

7/ dyskusja, 

Uwag w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2015 rok -  stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Przewodniczącym Rady  Januszem Sadowskim 

złożyli podziękowania i wręczyli kwiaty Pani Teresie Ołowskiej Skarbnikowi Gminy 

Ostróda, za prace nad budżetem roku 2015. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 
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głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustaleniem na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda, w projekcie uchwały w rozdziale 4 § 5 pkt 16, została 

wprowadzona poprawka następującej treści: „Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 1, 

otrzymują od Wójta pisemną informację w przypadku nieuwzględnienia ich wniosku do 

projektu uchwały budżetowej, w terminie jednego miesiąca od uchwalenia budżetu”. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 11  

do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. 

Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu - stanowi załącznik nr 12  do 

protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów położonych na 

terenie gminy Ostróda, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 

Iława, za ochronne. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów położonych na terenie gminy Ostróda, 

będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Iława, za ochronne - 

stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie 

gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie - 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 10,11,12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Marek Szostek prosił o informacje w kwestii zamierzonych działań dotyczących 

kompostowania odpadów w Wyżnicach. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że spotkał się z potencjalnym inwestorem i w sposób 

nieformalny wyraził swoją negatywną opinię wobec zamiarów inwestora. 

W dalszej części na zapytanie radnego Andrzeja Bartnickiego, dotyczące spotkania Wójta  

z przedstawicielami Kół Łowieckich, rozmawiano o wyrządzonych szkodach rolnikom przez 

zwierzynę leśną. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, który operator będzie obsługiwał gminę Ostróda w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że od 1 lipca br. ZUOK Rudno Sp. z o.o. będzie 

obsługiwał gminę Ostróda. Ponadto Pan Fijas powiedział, że obecne tzw. „gniazda” będą 

sukcesywnie likwidowane po uzgodnieniu z wójtem, głównym celem związku jest to, żeby 

śmieci trafiały do pojemników. W całym związku 60% mieszkańców złożyło deklarację, w 

wielu przypadkach niezgodną z prawdą. Pan Wójt powiedział, że będzie dążył do 

podwyższenia ceny za odpady segregowane a obniżenia ceny za niesegregowane, co będzie 

zachęcało do składania deklaracji pozostałych mieszkańców, po to żeby śmieci trafiały do 

związku a nie do lasu. Pan Fijas dodał, że bardzo dużo zawinił w tym przypadku 

ustawodawca. 

Radna Barbara Stabińska zapytała, czy zostały podjęte działania w kwestii muru oporowego 

na ul. Pięknej w Starych Jabłonkach. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że udzieli odpowiedzi po zapoznaniu się  z tematem. 

W dalszej części Pan Bogusław Fijas prosił o współpracę przy rozdysponowaniu destruktu 

pozyskanego z dróg krajowych. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czym było spowodowane przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda - Inspektor w Gminnym Centrum 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 
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Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że z poprzednią panią pełnomocnik rozwiązano umowę za 

porozumieniem stron, ponieważ wygrała konkursu na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dąbrównie.  

Wójt Gminy Ostróda złożył Radnemu Stanisławowi Korpusikowi gratulacje za wygranie 

konkursu Gazety Olsztyńskiej „Najpopularniejszy Radny”. 

Pan Bogusław Fijas zaprosił obecnych na gminne zawody sportowo-pożarnicze w Brzydowie, 

dnia 19 czerwca br. 

Ad. 13.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1310. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


