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Posiedzenia plenarne WRDS
Wrzesień 2017
Omówienie sytuacji na regionalnym rynku pracy – Omówienie sytuacji na regionalnym rynku pracy – wynikającej z niedoboru
wynikającej z niedoboru pracowników w zawodach pracowników w zawodach deficytowych i braku odpowiedniego kształcenia
deficytowych i braku odpowiedniego kształcenia zawodowego w stosunku do zapotrzebowania pracodawców i pracowników
zawodowego w stosunku do zapotrzebowania przez Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w
zastępstwie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
pracodawców i pracowników.
Omówienie współpracy przedsiębiorców z organami
Odpowiedź na pismo Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lipca 2017 r.
administracji rządowej i samorządowej.
Przedstawienie projektu odpowiedzi na pismo została przygotowana przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki
Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie utworzenia Społecznej. Projekt pisma został zaakceptowany przez Radę.
w Przemyślu samodzielnej stacji ratownictwa Ad. 4.
 Pismo Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej WRDS w sprawie
medycznego.
pomocy dla mieszkańców województwa, którzy zostali nawiedzeni
Sprawy różne.
nawałnicami. Projekt odpowiedzi na pismo został przedstawiony w
materiałach na posiedzenie Rady.
 Pismo Przewodniczącego WRDS w Kielcach w sprawie stanowiska
dotyczącego organizacji publicznego transportu drogowego. Projekt
odpowiedzi na pismo został przedstawiony w materiałach na posiedzenie
Rady.
 Zaproszenie na Konferencję Rady Dialogu Społecznego „SIŁA
REGIONALNEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO”, wspieranie dialogu
regionalnego w Polsce, która odbędzie się 25 października 2017 roku w
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie .
Posiedzenia Prezydium WRDS
wrzesień 2017
Ustalenie treści odpowiedzi na pismo Prezydenta Ad. 1. Prezydium WRSD ustaliło, iż odpowiedź do Prezydenta Miasta
Miasta Przemyśla w sprawie utworzenia w Przemyśla zostanie przygotowana i przedstawiona na najbliższym posiedzeniu
Przemyślu samodzielnej stacji ratownictwa plenarnym przez Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego .
medycznego.

Omówienie i ustalenie porządku obrad posiedzenia
plenarnego WRDS, które odbędzie się w dniu 27
września 2017 r. w tym:
- sytuacji na regionalnym rynku pracy wynikającej
z
niedoboru
pracowników
w
zawodach
deficytowych i braku odpowiedniego kształcenia
zawodowego w stosunku do zapotrzebowania
pracodawców i pracowników.
3. Informacja w sprawie zaproszenia na Wschodni
Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniu 2728 września 2017 roku w Białymstoku.
4. Sprawy różne i wniesione.
a) Sprawa niezakwalifikowania Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie do III poziomu systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej.
b) Wyjaśnienia, na jakim etapie znajduje się proces
pozyskania mammografu dla ww. szpitala.
c) Współdziałanie Organu Nadzoru Pedagogicznego
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
2.

Ad. 2. Planowany porządek obrad najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS
został omówiony przez Pana Romana Jakima – Przewodniczącego Rady.
W sprawie dotyczącej propozycji pięciu tematów z zakresu przedsiębiorczości
zaproponowanych w przez Wiceprzewodniczącą WRDS do rozpatrzenia przez
WRDS, Prezydium WRDS ustaliło, iż każdy z tematów będzie rozpatrywany
oddzielnie na pięciu kolejno następujących po sobie posiedzeniach plenarnych.
Pierwszy temat pt.: ”Współpraca przedsiębiorców z organami administracji
rządowej i samorządowej” będzie omawiany na posiedzeniu WRDS w dniu 27
września 2017 r. Ponadto, Rada ustaliła aby na najbliższe spotkanie plenarne
zaproszono dodatkowe osoby związane z tematem.
Ad. 3. Prezydium WRDS ustaliło, iż osoby zainteresowane udziałem
w debacie podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego zgłoszą się do
Sekretarz WRDS.
Ad 4.
a) Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego
Sprawa
kategoryzacji szpitali i zakwalifikowania do odpowiedniego poziomu
wynika z kryteriów, które zostały przyjęte przez Ministerstwo
Zdrowia. Szpital Podkarpacki w Krośnie nie spełnia kryteriów
kwalifikujących do III kategorii zaszeregowania. Aby wejść do III
kategorii szpitali należało posiadać 3 oddziały, które zapewniały
warunki koszykowe. Szpital w Krośnie posiada jeden oddziały
(pulmonologiczny), który spieniał. Dwa oddziały (nefrologia i
kardiochirurgia), które mogły ten szpital zakwalifikować do III
kategorii, zostały w latach wcześniejszych sprywatyzowane, czyli są
w szpitalu ale prowadzone przez odrębne spółki. Zarząd
Województwa Podkarpackiego zabiega o to aby Szpital Podkarpacki
w Krośnie został zakwalifikowany do powyższej kategorii. Nowa
kwalifikacja nastąpi za cztery lata.
Prezydium WRDS ustaliło, iż zostanie przygotowana odpowiedź do
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w
powyższej kwestii.
b) Wyjaśniono, iż zakup mammografu został wpisany do projektu, który
jest realizowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Projekt jest
w trakcie realizacji.
c) Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa
Polskiego powiedział, iż zwróci się do Przewodniczącego WRDS z
oficjalnym pismem opisującym problematyczną sytuację.

