Pabianice, dnia 27 marca 2012 r.

Komisja Oświaty i Wychowania
Protokół Nr 3/22/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania,
które odbyło się w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 14.00
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kurzawski ( lista obecności
w załączeniu - załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został
jednogłośnie przyjęty (za – 5), ( załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja Członka Zarządu p. T. Rosiaka o pracach Wydziału Oświaty
i Wychowania wykonanych w okresie między komisjami.
Informację omówił p. Tadeusz Rosiak- Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego (załącznik
nr 3).
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2011;
Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Werstak- Członek Zarządu Powiatu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zaproponował głosowanie. W wyniku
głosowania: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego;
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu p. Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zaproponował głosowanie. W wyniku
głosowania: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 3/ 21 /12 z dnia 27 lutego 2012 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący zaproponował
głosowanie. W wyniku głosowania: za – 7 osób, przeciw - 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu,
protokół został przyjęty.
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Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia i brakiem pytań, Przewodniczący
Komisji podziękował członkom Komisji, gościom za przybycie, a następnie zamknął jej
posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania:
/-/ Andrzej Kurzawski

Protokołowała:/-/ Karolina Kosztowna

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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