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W dniu 26 września w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 146
odbyło się III Posiedzenie Plenarne Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na kadencję
w latach 2019-2023.
W trakcie spotkania członkowie Rady przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.
Pan Tomasz Szczepanek, Zastępca Dyrektora SUP przedstawił zebranym aktualną sytuację na lokalnym
rynku pracy. – Na koniec sierpnia w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu znajdowało się
1294 bezrobotnych, co oznacza wzrost o 10 osób w stosunku do poprzedniego miesiąca. W tym gronie
większość stanowiły kobiety (772 osoby, tj. 59,7%). Prawo do zasiłku posiadało 249 zarejestrowanych,
co stanowi 19,2% ogółu. Największy odsetek bezrobotnych znajduje się w grupie osób posiadających
wykształcenie policealne i średnie zawodowe (24,4% - 314 osób) i niewiele mniej w grupie posiadającej
wykształcenie wyższe (23,6% - 303). Analizując strukturę bezrobotnych wg wieku, najwięcej klientów
znajduje się w przedziale 25-34 lata (tj. 373 osoby). Stopa bezrobocia dla miasta Nowego Sącza na
koniec sierpnia kształtowała się na poziomie 2,7%. Dla porównania w Powiecie Nowosądeckim wynosiła
7,4%, w Podregionie Nowosądeckim 5,7%, w Województwie Małopolskim 4,2%, a w skali kraju była
równa 5,2%.
Następnie przedstawiono 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 oraz innych zadań fakultatywnych w 2019 r.
W zakresie wyboru form aktywizacji zawodowej referowała Pani Sylwia Lachowska, kierownik Działu
Programów Rynku Pracy, a w zakresie wydatków fakultatywnych Mariola Wnęk – kierownik Działu
Organizacji i Administracji.
Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie przychylili się do przedstawionych propozycji zmian do
Wyboru form.
W ramach wolnych wniosków głos zabrał Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy Pan Jarosław Gliński, który
przeczytał list z podziękowaniami dla członków Rady od Pani Teresy Połomskiej, emerytowanej
wicedyrektor SUP. Następnie przedstawił losy kierunków kształcenia, które w latach 2018-2019 były
opiniowane w trakcie posiedzeń Rady.
Wobec braku innych wniosków Pan Artur Bochenek – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz
Przewodniczący gremium podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu
i zamknął obrady.

https://supnowysacz.praca.gov.pl/urzad/wydarzenia/wydarzenie
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