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Posiedzenia plenarne WRDS
grudzień 2017
Wybór przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Ustępujący przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski w podsumowaniu rocznej
Społecznego Województwa Dolnośląskiego na kolejną działalności Rady zwrócił uwagę, że przez ten czas najważniejsze tematy, którymi
kadencję.
zajmowali się partnerzy społeczni, dotyczyły reformy ochrony zdrowia, a w
Informacja na temat „Założeń Strategii Rozwoju szczególności trudnej sytuacji lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku i jego
Województwa Dolnośląskiego 2030” i programu „Dolny finansowania, a także zmian legislacyjnych w obszarze działalności uzdrowiskowej.
Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”.
Rada zajmowała się także m.in. problematyką wzrostu liczby podań o zezwolenia na
pracę dla cudzoziemców, szacowania wartości usług obejmowanych zamówieniami
publicznymi, Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Cezary Przybylski, dziękując za
współpracę, wskazywał, iż „2017 był niezwykle intensywnym czasem, obfitującym
w nowe wydarzenia i zmiany w przestrzeni publicznej. W takim okresie podejmowanie
decyzji, realizowanie planów i zamierzeń powinno odbywać się w atmosferze
wzajemnego zrozumienia. Myślę, że pracując wspólnie nad rozwiązaniami
dotyczącymi kraju, ale przede wszystkim Dolnego Śląska, udało nam się znaleźć to
porozumienie”- mówił Marszałek
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego WRDS WD na nową kadencję. Na
nową, roczną kadencję został wybrany przewodniczący z grona przedstawicieli
organizacji związkowych. Został nim Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Jego kandydatura została przyjęta
jednogłośnie.
Po wysłuchaniu informacji na temat projektu SWD 2030 ustalono, że na obecnym
etapie konsultacji można zgłaszać uwagi do wspomnianego projektu do końca
bieżącego roku.
Posiedzenia Prezydium WRDS
grudzień 2017
Posiedzenie Prezydium poświęcone podsumowaniu Zatwierdzono projekt Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego WRDS WD na
rocznej działalności WRDS WD pod przewodnictwem 2018 rok.
Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa
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Dolnośląskiego. Marszałek podziękował także członkom
Prezydium.
Zatwierdzono także projekt Uchwały w sprawie wyboru
nowego przewodniczącego WRDS WD na roczną
kadencję – 2018 rok.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
grudzień 2017
Udział członków Zespołu w posiedzeniu WRDS WD.
Po wysłuchaniu informacji na temat projektu SWD 2030 ustalono, że na obecnym etapie
Tematyka: informacja na temat „Założeń Strategii Rozwoju konsultacji można zgłaszać uwagi do wspomnianego projektu do końca bieżącego roku
Województwa Dolnośląskiego 2030” i programu „Dolny (najlepiej w trybie rejestruj zmiany i komentarzy na tekście w MS Word) na adres
Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” były głównymi srwd2030@dolnyslask.pl.
tematami ostatniego w bieżącym roku posiedzenia Rady.

