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Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia

Tematyka
PODKARPACKIE
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29.03.2018

1.
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Posiedzenia plenarne WRDS
marzec 2018
Uchwała nr 11 WRDS zmieniająca Uchwałę Ad. 1. WRDS podjęła Uchwałę Nr 11 zmieniającą Uchwałę
Nr 3 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Nr 3 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie
Dialogu
Społecznego
w
sprawie zatwierdzenia składu osobowego Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej
zatwierdzenia składu osobowego Prezydium Rady Dialogu Społecznego.
Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego.
Ad. 2. W dniu 15.12.2017 r do Marszałka Województwa Podkarpackiego
Powołania 2 nowych członków Rady.
wpłynął wniosek Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych, w
Omówienie
spraw
związanych
z sprawie zmian w składzie. W związku z tym Marszałek Województwa
zanieczyszczeniem powietrza na obszarze Podkarpackiego w dniu 29 grudnia 2017 roku podpisał Zarządzenie Nr
Mielca oraz związana z tym działalność 60/2017 – w tej sprawie.
firmy Kronospan.
W dniu 29.12.2017r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego wpłyną
Omówienie spraw związanych z problemem wniosek Prezesa Izby Rzemieślniczej w sprawie zmian w składzie.
poszerzenia granic miasta Rzeszowa w W związku z tym Marszałek Województwa Podkarpackiego w dniu 23
kontekście obecnego i przyszłego otoczenia lutego 2018 r. podpisał Zarządzenie 19/2018- w tej sprawie.
biznesowego.
Informacja dotycząca sytuacji lekarzy Ad. 3. Omówienie spraw związanych z zanieczyszczeniem powietrza na
rezydentów w województwie podkarpackim. obszarze Mielca oraz związana z tym działalność firmy Kronospan, przez
Stanowisko Podkarpackiej Wojewódzkiej gości: Prezydenta Miasta Mielca, Starostę Powiatu Mieleckiego, Zastępcę
Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie w Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu, Przedstawicieli strony
sprawie wejścia w życie norm prawnych społecznej, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
dotyczących nowego systemu organizacji Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP.
publicznego transportu zbiorowego.
W tej sprawie WRDS wydał komunikat, gdzie WRDS przyjmuje
Sprawy różne:
do wiadomości problem zanieczyszczenia powietrza na obszarze miasta
a) Stanowisko w sprawie dotacji i Mielca. Producent płyt drewnopochodnych funkcjonuje w Mielcu od 20 lat.
finasowania
Domów
Pomocy Mieszkańcy Mielca od dłuższego czasu skarżą się, że działalność firmy
Społecznej
pismo
–
WRDS negatywnie wpływa na jakość mieleckiego powietrza. WRDS zobowiązuje
Przewodniczącego
Województwa się do monitorowania postępu prac związanego z uruchamianiem
Łódzkiego z dnia 25.01.2018 r.
innowacyjnego systemu ochrony powietrza przez firmę Kronospan. W
b) Stanowisko nr 1/2018 WRDS Z związku z tym firma deklaruje przyjęcie przedstawicieli WRDS na miejscu
Województwa Lubelskiego z dnia w zakładzie, aby zwizytować modernizację mieleckiego zakładu. Wizyta w

27.02.2018 r. w sprawie sytuacji domów
pomocy
społecznej,
problemów
kadrowych
i wynagrodzenia
oraz
problemów
finansowania
i
funkcjonowania DPS z uwzględnieniem
specyfiki regionalnej.
c) Porozumienia w sprawie wniosku o
powołanie Zespołu Doraźnego ds.
Oświaty Przy Radzie Dialogu
Społecznego pismo – WRDS
Przewodniczącego Województwa
Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r.
8. Przedstawienie
harmonogramu
prac
posiedzeń plenarnych WRDS na rok 2018

zakładzie planowana jest na 20.04.br.
Ad. 4. Omówienie spraw związanych z problemem poszerzenia granic
miasta Rzeszowa w kontekście obecnego i przyszłego otoczenia
biznesowego przez zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Rzeszowa,
Burmistrza Miast i Gminy Głogów Małopolski, Wójta Gminy Trzebownisko,
Wójta Gminy Krasne, Wójta Gminy Chmielnik, Wójta Gminy Lubenia,
Burmistrza Boguchwały, Burmistrza Tyczyna, Wójta Gminy Świlcza
Ad. 5. Informacja dotycząca sytuacji lekarzy rezydentów w województwie
podkarpackim.
Ciąg dalszy sprawy z poprzedniego posiedzenia. Informacja zawierała dane
odnośnie stanu zabezpieczenia lekarskiego w województwie w związku z
ogólnopolskim protestem lekarzy oraz lekarzy rezydentów. Informacja
zbiorcza przygotowana na podstawie danych otrzymanych z Wydziału
Polityki Społecznej- Urzędu Wojewódzkiego, Departamentu Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej- Urzędu Marszałkowskiego oraz
z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ad. 6. Ciąg dalszy sprawy z poprzedniego posiedzenia. Stanowisko zostało
przyjęte przez członków rady i przesłane do Ministerstwa Infrastruktury.
Ad 7. Sprawy różne.
Powyższe stanowiska zostały omówione na prezydium i przekazane do
wiadomości pozostałym członkom WRDS.

1.

02.03.2018

Ad 8. Przedstawienie harmonogramu prac posiedzeń plenarnych na rok 2018
WRDS tj. wstępnie zaplanowano: 18 czerwca, 26 września oraz 7 grudnia
wraz z prośbą skierowaną do członków Rady o wskazanie proponowanych
tematów, (z uwzględnieniem ww. terminów), które mogą być przedmiotem
obrad Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
Posiedzenia Prezydium WRDS
Marzec 2018
1.Przedstawienie stanowiska Podkarpackiej Ad. 1. Prezydium ustaliło, iż przedmiotowe stanowisko zostanie poddane do
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w głosowania przez radę i zostanie wysłane do Ministerstwa Infrastruktury.
Rzeszowie w sprawie wejścia w życie norm Ad 2. Prezydium ustaliło, że informacja zostanie przedstawiona
prawnych dotyczących nowego systemu na posiedzeniu plenarnym.
organizacji
publicznego
transportu Ad 3. Przedmiotowa sprawa została omówiona na posiedzeniu prezydium.
Prezydium ustaliło, że na podkarpaciu nie występują problemy z DPS.
zbiorowego.
Dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa pozwoliła na pokrycie całości

2.Informacja

dotycząca
sytuacji lekarzy
rezydentów w województwie podkarpackim.
3.Omówienie kwestii dotyczącej stanowiska w
sprawie dotacji i finasowania Domów Pomocy
Społecznej pismo WRDS Przewodniczącego
Województwa Łódzkiego z dnia 25.01.2018 r.
4. Omówienie porozumienia w sprawie wniosku
o powołanie Zespołu Doraźnego ds. Oświaty
przy Radzie Dialogu Społecznego pismo
WRDS Przewodniczącego Województwa
Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r.
5.Uchwała nr 11 WRDS zmieniająca Uchwałę Nr
3 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w sprawie zatwierdzenia składu
osobowego
Prezydium
Podkarpackiej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
6. Akty powołania 2 nowych członków Rady.
7.Omówienie
spraw
związanych
z
zanieczyszczeniem powietrza na obszarze
Mielca oraz związana z tym działalność firmy
Kronospan.
8.Omówienie spraw związanych z problemem
poszerzenia granic miasta Rzeszowa w
kontekście obecnego i przyszłego otoczenia
biznesowego.
9.Przedstawienie harmonogramu prac posiedzeń
plenarnych na 2018 r

kosztów utrzymania mieszkańców DPS-ów. W 2017 roku taka sytuacja miała
miejsce pierwszy raz. W 2015 i 2016 roku problem rzeczywiście był.
Ad. 4. Sprawa została omówiona na posiedzeniu prezydium.
W województwie podkarpackim w chwili obecnej nie ma konieczności
powołania takiego zespołu. Ideą dialogu społecznego jest wzajemne
dzielenie się stanowiskami, opiniami- wzajemny przepływ informacji i
komunikacja.
Ad. 5. Uchwała została ujęta w porządku na posiedzeniu plenarnym do
przegłosowania.
Ad.6. Sprawa dotycząca powołania 2 nowych członków została ujętą w
porządku obrad.
Ad.7. Na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego prezydium
podjęło decyzję o wprowadzeniu przedmiotowej sprawy na posiedzenie
plenarne.
Ad. 8. Na wniosek Przewodniczącego WRDS prezydium podjęło decyzję o
wprowadzaniu przedmiotowej sprawy na posiedzenie plenarne.
Ad. 9. Harmonogram prac został przyjęty przez Prezydium . tj. 18 czerwca,
26 września oraz 7 grudnia.

