20. prosinca 2011. održana je 18. sjednica Županijske skupštine na kojoj su
razmotreni i usvojeni svi predloženi financijsko-planski dokumenti, obavljeno
razrješenje i imenovanje u školskim odborima, upravnim vijećima i povjerenstvima,
imenovana 27 suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu, te određeni
privremeni mrtvozornici za područje grada Slavonskog Broda.
- Usvojen je Rebalans proračuna Brodsko-posavske županije za 2011. u
kojem su utvrđeni prihodi 170.554.176,00 kuna i isto toliko rashodi. Povećanja
proračunskih prihoda i izdataka proizašla su zbog obveza financiranja izbora za vijeća
i predstavnike nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji, te parlamentarnih
izbora u V. izbornoj jedinici (obuhvaćene tri županije: Brodsko-posavska županija,
Vukovarsko-srijemska županija i Požeško-slavonska županija).
- Sukladno Zakonu o proračunu u propisanom roku donesen je Proračun za
2012., te program javnih potreba u području školstva, zdravstva, socijalne skrbi,
kulture, športa i tehničke kulture.
Prihvaćeni su programi i financijski planovi za 2012. proračunskih korisnika uz
obvezu da se iste usklade s Proračunom u odnosu na osigurana sredstva u
Županijskom proračunu za redovitu djelatnost (plaće zaposlenika i materijalni
troškovi) i programske aktivnosti.
- Temeljem obveza propisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju, Županijska
skupština na prijedlog Stožera za zaštitu i spašavanje donijela je najvažniji dokument
iz tog područja-Plan zaštite i spašavanja i Odluku o osnivanju, ustroju i popuni
postrojbi civilne zaštite Brodsko-posavske županije, a Smjernicama za 2012. utvrdila
obvezu svih sudionika sustava zaštite spašavanja na izvršavanje naloženih mjera.
- Ovim dokumentom županija je u normativnom-planskom smislu osigurala
uvjete za preventivno djelovanje kao i u slučaju pojave ugroze života i imovine.
- I na ovoj sjednici Županijske skupštine našle su se Izmjene i dopune statuta
svih osnovnih škola, kao i srednjih škola i na iste je data prethodna suglasnost,
temeljem koje će školski odbori donijeti končane akte.
- Prihvaćeno je i pohvaljeno djelovanje Županijskog savjeta mladih u 2011., te
odobren Program rada za 2012.
Predsjednik Županijske skupštine Zvonimir Markotić,prof., zaključujući sjednicu
obratio se vijećnicama i vijećnicima prigodnom predblagdanskom čestitkom: „Iscrpili
smo dnevni red 18. radne sjednice Županijske skupštine na kojoj smo donijeli glavni
financijski dokument: Proračun za 2012. i ostale prateće financijske programe.
Nismo se odlučivali za posebnu svečanu sjednicu u prigodi nadolazećih
blagdana, već smo na Predsjedništvu prihvatili da se na kraju ove sjednice oprostimo
s 2011., a prije toga da Vam poželimo da u obiteljskom raspoloženju i okružju
proslavimo veliki kršćanski blagdan-Božić.
Zahvaljujem se svima na suradnji u 2011. koja nije bila laka, naprotiv
ekonomski gledano živjelo se u uvjetima globalne recesije i svjetske krize koja nije
zaobišla niti Republiku Hrvatsku, pa niti našu Županiju. I u takvim teškim vremenima
nastojali smo sačuvati dostojanstvo, pomagati socijalno ugroženima i nezaposlenima
prema mogućnostima, tražiti poslove za naše proizvodne tvrtke, ulagati u razvoj
koliko je to bilo realno moguće.
Vjerujem da ćemo krizu nadvladati, da ćemo svim građanima osigurati lakši
život, a ponešto i bolju već narednu godini, pa na tom tragu želim vama i vašim
obiteljima sretan Božić bolju i transparentniju 2012. od koje su očekivanja izuzetno
velika“.

