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W dniu 6 marca w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu odbyło się ostatnie posiedzenie
Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza kadencji 2015-2019.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Artur Bochenek – wiceprezydent Nowego Sącza. Po przyjęciu
porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pan Tomasz Szczepanek – zastępca
dyrektora ds. ewidencji i świadczeń przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. – W
ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na koniec stycznia znajdowało się 1714 bezrobotnych, wśród
których 57,4% stanowiły kobiety (984). Spośród wszystkich zarejestrowanych osób 20,5% posiadało
prawo do zasiłku. Analizując wykształcenie naszych klientów, największy odsetek (po 24%) stanowią
osoby po studiach wyższych lub posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Najwięcej
bezrobotnych znajduje się w przedziale wiekowym 25-34 lata (32%). Stopa bezrobocia dla miasta
kształtowała się na poziomie 3,6%. Dla porównania w skali kraju wynosiła ona 6,1%, w województwie
4,9%, w powiecie nowosądeckim 8,5%, a dla podregionu nowosądeckiego była równa 6,8%.
Kolejnym tematem obrad, który zreferowała Pani Teresa Połomska – zastępca dyrektora ds. rynku pracy
była ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za rok 2018. Przedstawione
informacje wykazały, że wydatki kasowe w 2018 roku zamknęły się kwotą 8 812 575,77 zł i były niższe
od poniesionych w 2017 r. o 23,1% (11 456 965,26 zł). Najwyższy udział w tej strukturze stanowiły
wydatki limitowane środków Funduszu Pracy (85,7%) – 7 551 891,31 zł i Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (6,2%) – 548 655,73 zł.
W ramach tych środków aktywizacją objęto 1 699 osób, z czego 1 035 klientów SUP rozpoczęło udział w
programach w 2018 roku, a 664 osoby uczestniczyły w programach, które rozpoczęły się w 2017 roku.
Ponadto na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych dla 1133 osób przeznaczono kwotę 3 251,3 tys. zł,
dodatków aktywizacyjnych dla 208 osób kwotę 152,9 tys. zł oraz refundację świadczeń integracyjnych
dla 90 osób kwotę 551,4 tys. zł.
Następnie Pani Sylwia Lachowska, kierownik Działu Programów Rynku Pracy przedstawiła propozycje
zmian do Wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach
łącznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego Sącza zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 roku.
Podczas posiedzenia członkowie Rady zaopiniowali uruchomienie 3 nowych kierunków kształcenia w
zawodach: monter – elektronik, elektromechanik oraz fryzjer w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu.
Obecny na sali dyrektor placówki, Pan Zenon Ćwik przedstawił powody, dla których wnioskował o opinię
w sprawie uruchomienia od roku szkolnego 2019/2020 nowych kierunków kształcenia. – Wynika to
przede wszystkim z zapotrzebowania na rynku pracy oraz chęci wyjścia naprzeciw oczekiwaniom
uczniów. Liczymy, że te kierunki spotkają się ze sporym zainteresowaniem ze strony naszych przyszłych
podopiecznych. Jako szkoła, dbamy o to, by zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanej kadry, a
nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do podjęcia zatrudnienia w zawodzie.
Omawiane posiedzenie było ostatnim w kadencji na lata 2015-2019. Przewodniczący Rady Pan Artur
Bochenek wręczył członkom listy gratulacyjne i podziękował za 4 lata wspólnej pracy. Wkrótce
powołany zostanie skład Rady na nowa czteroletnią kadencję.
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