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Tematyka i harmonogram pracy Wojewódzkiej Rady Marszałek rozpoczął spotkanie od informacji na temat konsultacji Umowy Partnerstwa
Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.
dotyczącej inwestowania funduszy UE w ramach polityki spójności i funduszu
sprawiedliwej transformacji. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej
rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do
programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają
programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Dolny Śląsk
otrzymał
na
nie
1/3
środków
w
porównaniu
do
poprzedniej
perspektywy. Przewodniczący WRDS WD, Cezary Przybylski poinformował także,
że w tej sprawie będzie podejmowane stanowisko Sejmiku Województw
Dolnośląskiego i zaproponował, żeby Rada wsparła działania SW.
Prezes Dolnośląskich Pracodawców poinformował, że przygotowano projekt
stanowiska, które zostanie rozesłane do członków Prezydium do konsultacji. Ustalono,
że cała Rada po uwagach Prezydium będzie konsultowała projekt stanowiska w trybie
obiegowym. Poinformował, że w propozycji rządu środki na programy RPO łączone
są ze środkami funduszu sprawiedliwej transformacji, które mogą być przeznczone
tylko i wyłącznie na określone zadania.
Ustalono, że zostaną także przedstawione Radzie do konsultacji obiegowej dwa
projekty apeli: o konieczności nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o
działalności leczniczej na mocy wyroku TK w tej sprawie, o konieczności podjęcia
prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
oraz niektórych innych ustaw.
Członkowie Prezydium zaakceptowali tematy do prac WRDS WD w 2021 roku.

Przewodniczący Rady OPZZ WD, przypomniał o propozycji przedstawienia
informacji na temat stanu rozliczeń pomocy finansowej otrzymanej przez
dolnośląskich przedsiębiorców w związku ze stanem pandemii.
Ustalono, że Rada zwróci się do dyrektora DWUP o przedstawienie tych danych, a
także o dane nt. prognozy wydatkowania środków Urzędu na rok 2021.
Zaproponował też temat związany z działalnością SOR-ów oraz planów rozbudowy
Kopalni Węgla Brunatnego Turów i związanych z tym protestów.
Wicewojewoda wnioskował o wprowadzenie tematu dotyczącego planów stworzenia
systemu opieki perinatalnej na Dolnym Śląsku. Zaproponował też temat szkolnictwa
branżowego, zatrudnianie uczniów, finansowanie takich działań.
Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, zaproponował także w ramach bloku tematów
klimatycznych – debatę nt. projektu reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej
Zielony Ład dla Europy.
Przewodniczący ZW Forum Związków Zawodowych, poinformował o pracach
dotyczących negocjowania Umowy Społecznej na poziomie Rady Dialogu
Społecznego, w ramach której jest dyskutowany także ten projekt klimatyczny.
Przewodniczący ZR Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, zaproponował temat dotyczący
sytuacji w instytucjach kultury Dolnego Śląska w dobie pandemii.
Przedstawiono także zebrane i usystematyzowane dane dotyczące m.in. wzrostu liczby
zgonów niezwiązanych z zakażeniem SARS-COV-2.

