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Wojewódzka Rada  

Dialogu Społecznego 

w Opolu 

Na podstawie § 11 pkt. 3 i § 12 ust. 3 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

w Opolu, przyjętego Uchwałą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu nr 3/2016 z 

dnia 22 lutego 2016 roku, zgłaszam odrębne stanowisko w opiniowanej sprawie wobec 

Stanowiska nr 1 z dnia 22 czerwca 2017 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 

Opolu ws. likwidacji działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej w Suchym Borze. 

Uzasadnienie: 

Głosowałem przeciwko Stanowisku nr 1 z dnia 22 czerwca 2017 r. Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego w Opolu ws. likwidacji działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej w 

Suchym Borze.  

Na posiedzeniu WRDS w dniu 16 maja 2017 r. zapoznałem się z wyjaśnieniami Mirosława 

Wójciaka, Prezesa Spółki Stobrawskie Centrum Medycznego z siedzibą w Kup i Wicemarszałka 

Województwa Romana Kolka oraz ze stanowiskiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Na 

tej podstawie oceniłem działanie Zarządu Województwa oraz Zarządu Stobrawskiego 

Centrum Medycznego Sp. z o.o., polegające na przeniesieniu dziennej rehabilitacji dzieci z 

Suchego Boru do nowocześniejszej placówki w Kup, jako racjonalne i dopuszczalne w 

ramach samorządowego zarządzania. 

Art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w ust. 2:  

2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w 

ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na 

własną odpowiedzialność.”. 

Pracownicze skutki przeniesienia dziennej rehabilitacji dzieci z Suchego Boru do Kup są 

niewielkie w relacji do zwolnień licznych nauczycieli w wyniku wdrażanej obecnie reformy 

systemu oświaty. W dniu posiedzenia WRDS 22 czerwca 2017 r. Nowa Trybuna Opolska 

opublikowała artykuł pt. „700 opolskich nauczycieli straci pracę lub część etatu”. Wdrażanie 

ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oznacza odgórne wymuszanie na 

samorządach faktycznej likwidacji gimnazjów poprzez ich przekształcenie w szkołę 

podstawową lub ich włączenie do istniejącej szkoły podstawowej. Reforma ta spowoduje 

marnotrawstwo środków publicznych, a także zwolnienia pracowników szkół. Zwolnienia te 

w województwie opolskim odbędą się na nieporównywalnie większą skalę niż w Suchym 

Borze, oznaczającą wielokrotność liczby osób zwolnionych w Suchym Borze. 

Z poważaniem 

Czesław Tomalik 

Przedstawiciel Gmin  

w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 

w Opolu   

 


