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W Sali Prezydialnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się
kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W
zastępstwie wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej obradami
kierował wiceprzewodniczący komisji Paweł Saar - prezes łódzkiej Izby
Rzemieślniczej. Tym razem głównymi tematami posiedzenia były opłaty w
przedszkolach gminnych oraz spory zbiorowe w województwie łódzkim.
W stałym punkcie obrad przedstawiona została sytuacja ekonomicznospołeczna w naszym regionie. Na koniec sierpnia br. stopa bezrobocia w
województwie łódzkim wynosiła 11,9 proc (w Łodzi 10,9 proc). Najwyższą
stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: łaskim i tomaszowskim - 16,4
proc., najmniejszą w powiecie skierniewickim – 8,1 proc. Na koniec
września w województwie łódzkim było 131 319 bezrobotnych (liczba ta
wzrosła o 8 137 osób w porównaniu z wrześniem 2010 roku). Od stycznia
do września 2011 roku w wyniku zwolnień grupowych w 29 zakładach
pracę straciło 2 486 osób.
Przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi poinformowała o
sporach zbiorowych w zakładach pracy naszego regionu. W 2010 roku
doszło do 10 sporów, w których pracownicy domagali się podwyższenia
wynagrodzenia, a także zwiększenia odpisów na zakładowe fundusze
socjalne. Do końca września 2011 roku odnotowano już 22 spory
zbiorowe, które – oprócz podnoszenia tych samych postulatów co w roku
ubiegłym - dotyczyły też zmian w polityce kadrowej oraz utrzymania
regulaminów pracy i płacy. W spory weszły branże: górnictwo i energetyka
oraz opieka zdrowotna.
Na temat opłat za przedszkola mówił łódzki kurator oświaty Jan
Kamiński. W województwie łódzkim jest w sumie około 500 przedszkoli.
W 138 spośród 179 gmin funkcjonują przedszkola publiczne. Po wejściu w
życie nowelizacji ustawy o opłatach za pobyt w przedszkolu, ceny
najbardziej wzrosły w gminie Sokolniki (pow. wieruszowski), zmniejszyły
się w gminie Pajęczno (pow. pajęczański), niewiele spadły też w Łodzi.

Opłaty za opiekę powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ustala organ prowadzący, czyli gmina. Wojewoda może tylko badać
zgodność uchwał podjętych przez rady gminy dotyczące dwóch zapisów:
zapewnienia bezpłatnego nauczania i wychowania prowadzonego przez
pięć godzin dziennie oraz tego, czy opłaty są dobrze podzielone. Do końca
września 2011 roku zapadły 104 uchwały dotyczące opłat za przedszkola wobec 18 z nich wszczęto postępowanie nadzorcze lub zgłoszono skargę, a
3 zostały uchylone przez prawomocne rozstrzygnięcia. Mówiła o tym
zastępca dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŁUW Elżbieta
Stępczyńska-Gortat.

