PROTOKÓŁ NR XXVIII/14
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 29 kwietnia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.
W posiedzeniu udział wzięli radni, pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście wg
załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady o godzinie 8 30 otworzył obrady XXVIII-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję.
Na sesję przybył Pan Robert Szydlik – twórca herbu oraz insygniów Gminy Poświętne. W
sesji uczestniczyli nie tylko radni, ale także sołtysi, mieszkańcy gminy oraz zaproszeni
goście: Przewodniczący Rady Gminy poprzednich kadencji ( Jan Kamiński, Henryka
Brzozowska, Stanisław Kamiński, Marianna Łapińska). Na sesję przybyli przedstawiciele
władz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz Poczty Sztandarowe z Zespołu
Szkół z delegacją młodzieży, Związku Sybiraków, Związku Armii Krajowej, Szwadronu
Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich. Swoją obecnością zaszczycili równie Kombatanci:
Prezes Koła Gminnego Pani Jadwiga Piekutowska, Sekretarz Koła Gminnego Pan Jan
Łapiński oraz Członek Koła Gminnego Pani Alina Wiśniewolska. W uroczystości
uczestniczyli także dyrektorzy Zespołu Szkół, nauczyciele, kierownicy jednostek gminnych,
pracownicy Urzędu Gminy mieszkańcy Gminy oraz młodzież szkolna.
Przewodniczący Rady Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum,
przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. Poinformował, że
protokół z XXVII sesji Rady Gminy jest wyłożony na stoliku. Jeżeli do końca sesji nie
zostaną wniesione uwagi, uznamy, że protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący przypomniał, że proponowany porządek obrad został
radnym przesłany wraz z zaproszeniami. Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są
wnioski o zmiany w porządku obrad.
Ad. 3. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej
(proporczyka) i pieczęci Gminy Poświętne oraz zasad ich stosowania.
Pomysłodawcą koncepcji herbu nawiązującego do św. Marcina
pierwszego patrona parafii w Wielkogrzebach –Poświętnem) i herbu korab
był Pan Piotr Sobieszczak.
Projekty herbu, flagi, banneru, proporczyka i pieczęci opracował na
zlecenie Gminy Pan Robert Szydlik Heraldyk z Tłuszcza. Uzyskały one
pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze
Administracji i Cyfryzacji.
Wójt Gminy zaprezentował projektowane insygnia Gminy Poświętne
(

Projektu uchwały przedstawił Jarosław Kazimierz Łapiński Radca Prawny.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym
przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /12 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XXVIII/190/14
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej (proporczyka) i pieczęci
Gminy Poświętne oraz zasad ich stosowania.

Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia
okręgu wyborczego do Rady Powiatu Białostockiego.
Temat przedstawiła Irena Kęska Kierownik USC
Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym
przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /12 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XXVIII/191/14
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady
Powiatu Białostockiego
Ad. 5. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono
Ad. 6. Uroczysta Msza Świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem w
intencji samorządu, mieszkańców gminy Poświętne oraz poświecenie symboli Gminy
Poświętne.
Po uformowaniu Orszaku z pocztami sztandarowymi na czele uroczyście przeniesiono
insygnia Gminy Poświętne do miejscowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie
ksiądz proboszcz Jarosław Chojnowski odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji
samorządowców oraz mieszkańców gminy Poświętne oraz poświęcił symbole Gminy
Poświętne.

Ad. 7. Spotkanie okolicznościowe w Zespole Szkół w Poświętnem ( prelekcja autora
symboli Gminy Poświętne, wystąpienia zaproszonych gości, występ młodzieży Zespołu
Szkół w Poświętnem).
Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się na spotkanie okolicznościowe do Zespołu
Szkół w Poświętnem, gdzie gości powitała Pani Dyrektor Bożena Brzozowska. Następnie
Wójt Gminy Witold Łapiński podkreślił wyjątkowość uroczystej sesji, zwrócił uwagę na
bogatą, ponad 600-letnią historię Gminy Poświętne, która do tej pory nie posiadała
insygniów, i że nareszcie nadszedł czas, aby naprawić to niedopatrzenie. Nadmienił o
procedurach, jakie musiał podjąć samorząd. O szczegółach dotyczących prac nad herbem
opowiedział zebranym Pan Robert Szydlik, heraldyk z Tłuszcza, który uzasadnił znaczenie
symboli zawartych w herbie.

Zaproszeni goście, podczas swoich przemówień, podkreślali, jak bardzo, na przestrzeni
ostatnich lat, rozwinęła się Gmina Poświętne, zarówno materialnie, jak i kulturalnie. Pani
Henryka Brzozowska Przewodnicząca Rady Gminy w latach 1993-1998 podkreśliła, że nie da
się nie zauważyć ogromnego dorobku samorządu, który w następnym roku będzie obchodził
25-lecie istnienia, a niekwestionowany postęp cywilizacyjny i to we wszystkich dziedzinach
życia w znaczący sposób poprawia standard życia jej mieszkańców i pozwala być dumnym ze
swojej Małej Ojczyzny.

Z uwagi na przypadające 3 maja Święto Konstytucji, następnym punktem programu był
występ młodzieży szkolnej o tematyce patriotycznej, który uświetnił uroczystość związaną z
ustanowieniem herbu Gminy Poświętne.

Podczas imprezy wszystkim zebranym wręczany był „Biuletyn Gminy Poświętne”, wydany z
okazji ustanowienia insygniów gminy.( Folder w załączeniu)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 30 Przewodniczący Rady zamknął
XVIII sesję Rady Gminy Poświętne.
Protokółował:
Tadeusz Wiśniewolski
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