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Posiedzenia plenarne WRDS
marzec 2019
Zatwierdzenie Uchwały nr 1 z dnia 29 marca 2019 r. w Bieżące informacje dotyczące prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego
sprawie podziału mandatów w WRDS WD.
2030 przedstawił przedstawiciel Naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej
Wręczenie nominacji nowym członkom WRDS WD.
Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że Dolny Śląsk jako region ma największą
Planowane inwestycje drogowe na Dolnym Śląsku.
dynamikę rozwoju w UE, a to oznacza, iż w kolejnej perspektywie finansowej
Planowane inwestycje kolejowe na Dolnym Śląsku.
przechodzi do grupy regionów przejściowych i udział środków RPO w finansowaniu
Planowane inwestycje Kolei Dolnośląskich.
przedsięwzięć będzie znacząco mniejszy. Priorytetem i wspólnym celem powinno być
Planowane inwestycje wodne na Dolnym Śląsku.
doprowadzenie do uwzględnienia subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego w
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jako obszarów strategicznej
interwencji państwa, uczestniczących w krajowym programie wsparcia 2020+.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał, że Dolny Śląsk nie rozwija się
równomiernie i zarówno w północnej, jak i południowej jego części są powiaty w
bardzo trudnej sytuacji. Dodał jednak, że należy zadbać o południe regionu: subregion
wałbrzyski i jeleniogórski i wesprzeć inicjatywę Sudety 2030. Dodał też, iż na Dolny
Śląsku działają już Obszary Strategicznej Interwencji, którym Samorząd
Województwa bacznie się przygląda.
Planowane inwestycje drogowe na Dolnym Śląsku przedstawił Zastępca Dyrektora
ds. Zarządzania Drogami i Mostami Wrocławskiego Oddziału GDDKiA. W dyskusji
m.in. prezes Toyoty Manufacturing Poland, prosił o uwzględnienie w planach
inwestycyjnych budowy łącznika do drogi S3 z Wałbrzyską Specjalną Strefą
Ekonomiczną i miastem Wałbrzychem z uwagi na ciężki transport samochodowy,
który obecnie odbywa się lokalnymi drogami do tego nieprzystosowanymi.
Planowane inwestycje kolejowe na Dolnym Śląsku przedstawił Dyrektor Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu PKP Nieruchomości oraz
Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Region Śląski.

Planowane inwestycje Kolei Dolnośląskich przedstawił Wiceprezes Zarządu Kolei
Dolnośląskich.
Planowane inwestycje wodne na Dolnym Śląsku przedstawił RZGW we Wrocławiu.
Ponadto WRDS WD w związku z przyjęciem do RDS nowego członka – Związku
Pracodawców i Przedsiębiorców zatwierdziła Uchwałę nr 1 z dnia 29 marca 2019 r. w
sprawie podziału mandatów w WRDS WD.
Marszałek Cezary Przybylski i Przewodniczący WRDS WD wręczyli także nominacje
nowym członkom Rady.
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Posiedzenia Prezydium WRDS
marzec 2019
1. Dyskusja na temat sporu zbiorowego w firmie Ad. 1
Maintpartner ASI sp. z o.o.
Sprawę konfliktu w firmie Maintpartner zgłosił pod obrady Przewodniczący Zarządu
2. Bieżąca informacja o pilotażowym programie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Firma ta jest podwykonawcą Fortum
onkologicznym na Dolnym Śląsku.
Power and Heat Polska odpowiedzialnej za przesyłanie energii cieplnej m.in. we
3. Dyskusja o propozycji Dolnośląskich Pracodawców Wrocławiu. Maintpartner natomiast wykonuje bieżące naprawy sieci, w tym
zlecenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiego Urzędowi szczególnie w sytuacjach awarii. Pracownicy tej spółki domagają się podwyżek płac,
Pracy badań rynku pracy w formie Foresightu.
argumentując, iż zatrudnieni w niej fachowcy jako jedni z nielicznych znają
wrocławską sieć ciepłowniczą i mogą w razie awarii skutecznie reagować. Mimo
zaproszenia na spotkanie nie przyjechali prezesi obu spółek, dlatego sprawę sporu
zbiorowego referował jedynie Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Maintpartner ASI S.A. Po dyskusji – także z udziałem przedstawiciela
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu - członkowie Prezydium ustalili, że informacja o
konflikcie w firmie, a także o braku woli dialogu ze strony pracodawców zostanie
przekazana władzom Wrocławia, a także zagranicznym szefom spółek.
Ad. 2
Bieżące informacje o realizacji pilotażu sieci onkologicznej, który wystartował 1
lutego 2019 r., realizowanego na Dolnym Śląsku i województwie świętokrzyskim
przekazał Pełnomocnik ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
W kwestii budowy nowego szpitala onkologicznego, to podejmowane są wspólne
działania DCO i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 4 marca odbyła się wizyta
w KPRM w sprawie finansów, jest duże zainteresowanie BGK, który uznał ten projekt
za strategiczny, być może te zabiegi skończą się podpisaniem umowy kredytowej w
tej części, w jakiej samorząd nie będzie mógł sfinansować inwestycji.

Ad 3.
Dyskutowano o propozycji Dolnośląskich Pracodawców zlecenia Dolnośląskiemu
Wojewódzkiego Urzędowi Pracy badań rynku pracy w formie Foresightu. Ten punkt
programu referował Wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców.
- Po dyskusji – także z udziałem przedstawiciela Urzędu Miejskiego we Wrocławiu członkowie Prezydium ustalili, że informacja o konflikcie w firmie, a także o braku
woli dialogu ze strony pracodawców zostanie przekazana władzom Wrocławia, a także
zagranicznym szefom spółek.
- Członkowie Prezydium podpisali także stanowisko w sprawie nieuwzględnienia
preferencji dla pojazdów o napędzie hybrydowym HEV (tzw. „bez wtyczki”) w Ustawie
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
- Ustalono także program i termin posiedzenia Rady. Planowany termin: 29 marca
godz. 12.00
- Przewodniczący Paweł Hreniak zaproponował także zorganizowanie posiedzenia
Prezydium WRDS WD z udziałem Zbigniewa Króla, Wiceministra Zdrowia na temat
psychiatrii. Posiedzenie to zaplanowano na 4 kwietnia br.

