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Posiedzenia plenarne WRDS
Styczeń 2020
1. Omówienie sprawy pomiędzy Regionalnym Ad 1. Do omówienia sprawy zostali zaproszenie Dyrekcja Regionalnego
Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedstawiciele gminy
a Gminą Wielopole Skrzyńskie w związku z Wielopole Skrzyńskie i Ropczyc oraz powiatu ropczycko- sędziszowskiego,
procesem przygotowania realizacji z zakresu a także sołtysi poszczególnych wiosek, których temat dotyczył. Po burzliwej
ochrony przeciwpowodziowej obszarów dyskusji Rada podjęła decyzję, aby zebrać propozycje, które padły podczas
zlokalizowanych
w
zalewni
rzeki posiedzenia i przesłać je do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Wielopolka.
Rzeszowie, celem odniesienia się do sprawy.
2. Przedstawienie informacji odnośnie budowy
zbiornika Kąty- Myscowa.
Ad 2. Informacja nt. stanu przygotowania do realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa" została
przedstawiona przez Dyrekcję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie. Celem budowy przedmiotowego zbiornika jest zapewnienie
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Wisłoki oraz przeciwdziałanie
skutkom suszy w gminach leżących w jej dolinie.
1. Omówienie sprawy dotyczącej sytuacji w
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w
Rzeszowie.
2. Omówienia raportu audyt, który został
przeprowadzony w Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
3. Omówienie sprawy dotyczącej wsparcia dla
podmiotów poszkodowanych przymusową
restrukturyzacją Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego w Sanoku.

Ad 1. Na posiedzenie zaproszono Ministerstwo Zdrowia. W spotkaniu
uczestniczyła również grupa pielęgniarek i położnych z rzeszowskiego
szpitala oraz pielęgniarki z innych placówek na Podkarpaciu. Na posiedzeniu
obecni byli przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek
i Położnych oraz dyrektor KSW nr 2.
W czasie debaty marszałek Władysław Ortyl wielokrotnie apelował
o konstruktywny dialog, przedstawił także stanowisko Zarządu
Województwa Podkarpackiego zawierające harmonogram dalszych działań
na rzecz zawarcia porozumienia w szpitalu. Po kilkugodzinnej dyskusji
członkowie WRDS uchwalili wspólne stanowisko apelu w którym zwrócili
się do Dyrektora Szpitala i Związków Zawodowych o polubowne
rozwiązanie sprawy pracowniczych do 7 lutego 2020. Rada zarekomendował
również Dyrektorowi Szpitala i ZZ uzgodnienie wypłaty, począwszy od
września 2018 r. spornych dodatkowych środków z tytułu OWU dla
pielęgniarek i położnych, w terminie do 14 lutego 2020 r. Apel spotkał się z

negatywnym odbiorem przedstawicieli Związków Zawodowych.
Po zakończeniu obrad WRDS dyrektor Klinicznego Szpitalu Wojewódzkim
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie podjął decyzję o rezygnacji ze
stanowiska.
Ad 2. Audyt, który został wykonany na wniosek prezydium WRDS, został
omówiony na posiedzeniu.
Ad 3. Podjęto decyzję o wystosowanie apelu do Prezesa Rady Ministrów
o wsparcia dla podmiotów poszkodowanych przymusową restrukturyzacją
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Apel zostanie przyjęty
droga korespondencyjną.
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Posiedzenia Prezydium WRDS
Styczeń 2020
Omówienie sprawy dotyczącej sytuacji w Forum Związków Zawodowych zawnioskowało o zwołanie nadzwyczajnego
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w posiedzenia WRDS. Obrady zwołano w związku z konfliktem w Klinicznym
Rzeszowie
Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Prezydium ustaliło, że z końcem
stycznia odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie na którym zostanie
omówiona sytuacja w KSW nr 2.
Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji w
KSW nr 2 w Rzeszowie

Przed posiedzeniem plenarnym, które odbyło się tego samego dnia odbyło
się posiedzenie prezydium na którym została omówiona bieżąca sytuacja w
szpitalu, omówiono również plan posiedzenia plenarnego.

