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1.

1.

18.12.2015

29.01.2106

Posiedzenia plenarne WRDS
Grudzień 2015
1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD:
Zatwierdzenie Uchwał:
2. Wręczenie nominacji na członków WRDS
 Uchwała nr 1/2015 WRDS Województwa Dolnośląskiego z dnia 18
WD.
grudnia 2015 roku w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych
3. Zatwierdzenie uchwał.
organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców
w składzie Rady.
 Uchwała Nr 2/2015 WRDS Województwa Dolnośląskiego z dnia 18
grudnia 2015 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.
 Uchwała Nr 3/2015 WRDS Województwa Dolnośląskiego z dnia 18
grudnia 2015 roku w sprawie kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej
Radzie Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Posiedzenia plenarne WRDS
Styczeń 2016
1. Konsultacje Dolnośląskiego Regionalnego Zatwierdzono uchwały i przyjęto opinię:
Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok  Uchwała nr 4/2016 WRDS Województwa Dolnośląskiego z dnia 29
2016.
stycznia 2016r. w sprawie regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu
2. Przyjęcie uchwał w sprawie regulaminu i
Społecznego Województwa Dolnośląskiego i Biura Wojewódzkiej Rady
zespołów roboczych.
Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.
 Uchwała nr 5/2016 WRDS Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej.
Są to:
1) Zespół do spraw polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości
i innowacji;
2) Zespół do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej;
3) Zespół do spraw rozwoju dialogu społecznego;
4) Zespół do spraw rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego.

1.

18.12.2015

1.

05.01.2016

2.

12.01.2016

3.

20.01.2016

Inauguracyjne posiedzenie.

Opinia nr 1/2016 WRDS Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego
Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016.
Posiedzenia Prezydium WRDS
Grudzień 2015
Zatwierdzenie przez członków Prezydium WRDS dokumentów pod
głosowanie na WRDS WD:
- Uchwały nr 1/2015 w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych
organizacji pracodawców i reprezentatywnych organizacji związkowych w
WRDS WD
- Uchwały nr 2/2015 w sprawie wyboru przewodniczącego WRDS WD
- Uchwały nr 3/2015 w sprawie kolejności przewodniczenia WRDS WD
Podpisanie Porozumienie Nr 1/2015 stron społecznych z dnia 14.10.2015 r. w
sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców i
reprezentatywnych organizacji związków zawodowych w WRDS WD.

Posiedzenia Prezydium WRDS
Styczeń 2016
Poświęcone pracom nad regulaminem WRDS Omówiono regulamin WRDS WD oraz kwestie powołania zespołów
WD
roboczych. Członkowie Prezydium po dyskusji i naniesieniu poprawek w
uchwale w sprawie regulaminu, postanowili przesłać jej treść do dalszych
konsultacji drogą elektroniczną.
W przerwie posiedzenia Prezydium WRDS WD odbyło się uroczyste
podpisanie Deklaracji Forum Partnerów Społecznych.
Poświęcone pracom nad regulaminem i uchwałą o 1. Podpisanie Uchwały Prezydium WRDS Województwa Dolnośląskiego w
powołaniu zespołów roboczych
sprawie powołania zespołu doraźnego w sprawie Szpitala im. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy;
2. Zatwierdzenie projektu regulaminu WRDS WD (Uchwała nr 4/2016);
3. Wstępna akceptacja projektu Uchwały nr 5/2016 o powołaniu zespołów
roboczych;
4. Zgłoszono wniosek o zajęcie się funduszem Jeremi na nowy okres
programowania;
5. Ustalono, że na następne Prezydium zostaną poproszeni dyrektorzy
departamentów UMWD, aby przedstawili plan działań na rok 2016.
Posiedzenie Prezydium z udziałem dyr.
1. Zatwierdzono Uchwałę w sprawie powołania zespołów roboczych
Departamentu rozwoju regionalnego
WRDS WD, Prezydium zatwierdziło także kandydatury na
przewodniczących zespołów.

1.

16.02.2016

1.

15.03.2016

1.

14.01.2016

2.

18.01.2016

2. Dyrektor
Departamentu
Rozwoju
Regionalnego
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił główne
działania na rok 2016.
3. Ponadto partnerzy społeczni zgłosili kolejne tematy do rozpatrzenia:
 Wniosek o zajęcie się sprawą Kopalni Surowców Skalnych w
Bartnicy i przedłużeniem koncesji na jej działalność.
 Wniosek pod obrady Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki
społecznej – problem Szpitala Powiatowego w Złotoryi;
 Problem zmniejszenia subwencji na szkolnictwo zawodowe;
 Wniosek o przedstawienie planów finansowego wsparcia rozwoju
przedsiębiorstw z instrumentów zwrotnych, m.in. funduszu JEREMI.
Posiedzenia Prezydium WRDS
luty 2016
1. Wniosek Forum Związków Zawodowych w
sprawie
wieloletniej
umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na wojewódzkie
przewozy pasażerskie.
2. Bieżąca sytuacja związana z wydaniem
koncesji dla Kopalni Surowców Skalnych w
Bartnicy
Posiedzenia Prezydium WRDS
marzec 2016
Bieżąca sytuacji związana z naborem wniosków Przedstawiono informację na temat bieżącej sytuacji związanej z wydaniem
o dofinansowanie w ramach RPO WD oraz decyzji o przedłużeniu koncesji dla Kopalni w Bartnicy.
perspektywa wydatkowania funduszy „post
Jeremi”
Zespół doraźny ds. Szpitalka im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Styczeń 2016
Organizacyjne posiedzenie zespołu.
Bieżącą sytuację jednostki przedstawił członek zespołu, dyrektor Pogotowia
W związku z trudną sytuacją finansową szpitala Ratunkowego w Jeleniej Górze. Poinformował także, że został sporządzony
im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Prezydium audyt placówki z projektem jej restrukturyzacji. Problemem jest zadłużenie
WRDS WD Uchwałą nr 1/2016 z dnia 12 stycznia szpitala w kwocie (obecnie 30 mln zł).
2016 r. Prezydium WRDS WD powołano doraźny Po dyskusji członkowie zespołu zaplanowali harmonogram działań tego
zespół roboczy ds. szpitala im. Jadwigi Śląskiej w gremium. Ustalono, że najbliższe posiedzenie zespołu odbędzie się 18
Trzebnicy.
stycznia 2016 r.
Drugie
spotkanie
zespołu
z
udziałem Po dyskusji na wniosek przewodniczącego ustalono, że należy opracować
przewodniczących klubów radnych w Radzie równolegle kilka wariantów restrukturyzacji szpitala włącznie z możliwością

przejęcia go przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu (w tej
sprawie prowadzono już wstępnie rozmowy) czy Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny we Wrocławiu. Należy jednak przygotować ocenę bieżącej
sytuacji finansowo-organizacyjnej jednostki oraz wyjściowe deklaracje
wrocławskich szpitali, które podjęłyby się włączenia placówki z Trzebnicy.
Zaproponował także powołanie grupy eksperckiej, która przygotowałaby
analizę możliwości restrukturyzacji jednostki.
Spotkanie tej grupy odbędzie się 27 stycznia br. w siedzibie Zarządu Regionu
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
Podzespół w ramach Zespołu doraźnego ds. Szpitalka im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Styczeń 2016
Omówienie harmonogramu finansowego
Na posiedzeniu został omówiony szczegółowy harmonogram finansowy dla
szpitala oraz oferty przejęcia jednostki przez inne podmioty.
Powiatu Trzebnickiego, dyrektorem szpitala,
reprezentacją związków zawodowych w szpitalu,
starostą trzebnickim, burmistrzami i wójtami
gmin Powiatu Trzebnickiego

1.

27.01.2016

1.

04.02.2016

1.

11.02.2016

1.

10.03.2016

1.

24.02.2016

Zespół doraźny ds. Szpitalka im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Luty 2016
Przedstawienie wypracowanego przez podzespół Został przedstawiony, wypracowany przez podzespół, szczegółowy
szczegółowego harmonogramu.
harmonogram. Na spotkaniu zostały również omówione kwestie możliwości
dalszego finansowania działalności szpitala przez Powiat oraz inne możliwe
rozwiązania.
Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
luty 2016
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. ochrony Poświęcone sprawom organizacyjnym i planom pracy na najbliższe pół roku.
zdrowia i polityki społecznej
Gościem posiedzenie był Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Dolnośląskiego
Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
marzec 2016
Omówienie
bieżącej
sytuacji
szpitali
wojewódzkich, klinicznych i powiatowych oraz
sytuacji związanej z funkcjonowaniem szpitali
powiatowych w Złotoryi i Strzelnie
Zespół ds. rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego
Luty 2016
Uchwalenie regulaminu prac Zespołu, wybór Podczas posiedzenia członkowie zespołu zgłosili kilka uwag do regulaminu
wiceprzewodniczących oraz plan pracy na 2016
pracy.
Ustalono także, że na najbliższym posiedzeniu Zespołu omawiane będą dwa
tematy: bieżąca sytuacji na dolnośląskim rynku pracy oraz Krajowy Fundusz

1.

25.02.2016

1.

03.03.2016

Szkoleniowy jako narzędzie pomocne w kształceniu ustawicznym
pracowników i pracodawców.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
Luty 2016
Zatwierdzenie regulaminu prac zespołu, wybór
wiceprzewodniczących oraz dyskusja nad
tematyką posiedzeń Zespołu.
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego
marzec 2016
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. rozwoju Zatwierdzenie regulaminu prac zespołu, wybór wiceprzewodniczących oraz
dialogu społecznego
dyskusja nad tematyką posiedzeń Zespołu

