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Przedstawienie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, a także
zmiana planu ratownictwa medycznego, zmiany granic rejonów
operacyjnych i obszarów działania na terenie województwa łódzkiego, były
głównymi tematami obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
którym
przewodniczyła
wojewoda
łódzki
Jolanta
Chełmińska.
Na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej w Łódzkiem mówił dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Robert Jakubowski. W
porównaniu z poprzednim miesiącem bezrobocie w naszym regionie
wzrosło o 10 tysięcy osób, ale - według zapewnień dyrektora WUP - jest to
sytuacja „normalna” o tej porze roku. W grudniu stopa bezrobocia
wyniosła 12,1 proc. Największe bezrobocie jest w powiatach:
tomaszowskim, łaskim, zgierskim, a najmniejsze w miastach: Łodzi i
Zgierzu oraz powiatach: rawskim i skierniewickim. Niepokojące jest to, iż
coraz więcej osób bez pracy jest z wykształceniem wyższym.
Projekt planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
przedstawił Jacek Raczyński - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Główne
założenia działania Systemu w województwie łódzkim na rok bieżący to
utrzymanie dotychczasowej liczby 97 zespołów ratownictwa medycznego
oraz pozostawienie dotychczasowej liczby 22 rejonów operacyjnych w celu
zapewnienia równomiernego dostępu do świadczeń medycznych na
obszarze województwa. Od roku 2012 zaplanowano zmniejszenie liczby
rejonów do 20, w tym połączenie rejonu operacyjnego dla Miasta Łodzi i
Powiatu Zgierskiego z 36 zespołami ratownictwa medycznego.
Jednocześnie wystąpiono do Ministra Zdrowia z wnioskiem o przyznanie
środków na utrzymanie kolejnych dwóch zespołów ratownictwa
medycznego
dla
województwa
łódzkiego
W posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego uczestniczyli
także przedstawiciele kultury w Łodzi, którzy mówili o wzbudzającym wiele
kontrowersji w ich środowisku projekcie ustawy o zmianie ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Według pracowników
kultury, nowe regulacje prawne spowodują utrudnienia w pracy twórców i
zmniejszą szanse ich rozwoju. Komisja dialogu społecznego poprosiła
artystów, aby wystosowali pismo z opinią na temat nowej ustawy -

zostanie ono dołączone do pisma przewodniego, firmowanego przez
WKDS, które zostanie przedstawione w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego wystosowała do Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Finansów oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej
stanowisko w sprawie zmniejszenia Funduszu Pracy, związanego z
kosztami kształcenia pracowników młodocianych w celu przygotowania
zawodowego. Zwróciła się w nim o zwiększenie wydatków Funduszu Pracy
na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników młodocianych oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów
ich kształcenia do kwoty nie niższej niż założonej w 2010 roku.

