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Wczoraj (5 grudnia) odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego Sącza .
Decyzją prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, jego zastępca Artur Bochenek został powołany w
skład Rady. Następnie jednogłośnie został wybrany przez członków Rady jej przewodniczącym.

Artur Bochenek - z-ca prezydenta miasta Nowego Sącza i doc. dr Marek Reichel
Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta
Nowego Sącza w sprawach polityki rynku pracy.
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Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla miasta Nowego Sącza
Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Mieście
Nowym Sączu;
ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
opiniowanie opracowanych propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących do
dyspozycji Miasta Nowego Sącza i sprawozdań z ich wykorzystania na finansowanie programów
dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych zadań fakultatywnych;
składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia
zawodowego oraz zatrudnienia w Mieście Nowym Sączu;
ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Sądeckiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie
sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na
stanowisko dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy;
opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy;
opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
- liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
- zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i
zatrudnieniową,
- koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
opiniowanie proponowanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza zmian realizacji programów
specjalnych;
opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w
szczególności:
- kryteria doboru bezrobotnych,
- zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie
inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
opiniowanie umorzeń nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz przyznanych
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
wydawanie opinii w sprawie ustalenia przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
zawodów, w których kształci szkoła co do zgodności z potrzebami rynku pracy;
wydawanie opinii w sprawie wniosku o uznanie szkoły niepublicznej za eksperymentalną w
przypadku kształcenia w zawodach nieumieszczonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego;
wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom finansującym dokonywanie
wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
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Od lewej: Sylwia Lachowska, Teresa Połomska, Tomasz Szczepanek
Aktualnie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza, powołani na czteroletnią
kadencję, zasiadają:
Artur Bochenek – Przewodniczący Rady, zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Sączu – Wiceprzewodniczący Rady
Paweł Cieślicki – Przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Jan First – Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Maria Hilger – Przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" Rada Wojewódzka
Województwa Małopolskiego
Piotr Litwiński – Przedstawiciel Zarządu Sądeckiej Organizacji Turystycznej
Andrzej Łukasik – Przedstawiciel Zarządu Powiatowego w Nowym Sączu, Forum Związków
Henryk Najduch – Przedstawiciel Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność" w Nowym Sączu
Tadeusz Nowak – Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
Adam Oleksy – Przedstawiciel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Nowym
Sączu i Powiatu Nowosądeckiego
Stanisław Śmierciak – Przedstawiciel Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu
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Artur Bochenek - Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
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