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1. Dyskusja nad projektem „Strategii Rozwoju Zasadnicze modyfikacje wynikające z przyjętych uwag i rekomendacji zgłoszonych
Województwa Dolnośląskiego 2030” po kolejnym podczas procesów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu
etapie konsultacji społecznych i naniesionych uwagach. ewaluacyjnego, a także uwag partnerów społecznych do projektu Strategii przedstawił
2. Bieżąca informacja związana z zamiarem przejęcia Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD.
zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pogotowia
Ratunkowego we Wrocławiu przez Wojewódzki W drugiej części spotkania omawiana była sprawa przejęcia części Pogotowia
Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Ratunkowego (poradni chirurgii ogólnej z ul. Traugutta we Wrocławiu) przez WZSOZ
przy ul. Dobrzyńskiej. W dyskusji na ten temat wzięli udział goście: dyrektorzy
Dobrzyńskiej we Wrocławiu
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz przedstawiciele Rady Pracowniczej i
organizacji związkowych działających przy PR, a także Członek Zarządu WD. Strona
związkowa wyraziła poważne obawy związane z nieprzygotowaniem placówki przy
ul. Dobrzyńskiej na przejęcie poradni, która dotychczas pełniła funkcję całodobowej
opieki medycznej, zwyczajowo traktowanej przez pacjentów jako pogotowie
ratunkowe. Natomiast dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu wyjaśniał, że
ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz organizacji ochrony zdrowia na
Dolnym Śląsku poradnia ta nie może działać w trybie całodobowym. Dotychczas
jednak taka pomoc była dodatkowo finansowana z budżetu Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu.
Kazimierz Kimso przedstawił członkom Prezydium pismo z prośbą o interwencję ze
Strzelińskiego Centrum Medycznego, które jako jedne z pierwszych szpitali
powiatowych przekształciło się w spółkę prawa handlowego. Obecnie trudna sytuacja

finansowa, w jakiej znalazła się placówka – mimo skutecznego wprowadzenia planu
oszczędnościowego i naprawczego – zagraża funkcjonowaniu szpitala. Wojewoda
Paweł Hreniak wyjaśnił sytuację Centrum i próby wsparcia jego działalności.
Jednakże w związku z sytuacją prawną placówki (spółka z o.o.) niemożliwe jest
dofinansowanie jej działalności z budżetu państwa. Zaś samo Centrum stara się z
powrotem przekształcić w placówkę publiczną, co wg nowych przepisów prawa jest
możliwe.
Po dyskusji członkowie Prezydium ustalili, że projekt musi ponownie trafić pod
obrady Zespołu ds. polityki regionalnej WRDS WD, aby jego członkowie mogli
odnieść się do naniesionych zmian. Spotkanie Zespołu wstępnie zaplanowano na
koniec sierpnia – początek września.
Po dyskusji ustalono, że sprawa przeniesienia placówki ochrony zdrowia z ul.
Traugutta do przychodni przy ul. Dobrzyńskiej z uwzględnieniem ochrony interesów
załogi będzie monitorowana przez osobę wyznaczoną z grona członków Zespołu ds.
ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD przez jego przewodniczącego,
którym jest Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Wojewoda jako przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
zobowiązał się do monitorowania sytuacji szpitala i złożenia informacji na ten temat
na wrześniowym posiedzeniu Prezydium WRDS WD.
Członkowie Prezydium ustalili także termin przełożonego szkolenia wyjazdowego
Rady. Zaplanowano je w drugim tygodniu października.

