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W dniu 22 stycznia w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 146
odbyło się V Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na kadencję
w latach 2019-2023.
Obrady otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pan Artur Bochenek – Przewodniczący
Rady. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia, Pani Mariola Wnęk –
kierownik Działu Organizacji i Administracji przedstawiła zebranym informację o pracy gremium w 2019
roku.
Następnie Pan Tomasz Szczepanek Zastępca Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
omówił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. – W ewidencji SUP na koniec grudnia 2019 r.
pozostawało 1270 osób bezrobotnych, w tym 707 kobiet. Osoby z prawem do zasiłku stanowiły 19,6%,
tj. 249 osób. W szczególnej sytuacji na rynku pracy pozostawało 1019 zarejestrowanych. Najliczniejszy
udział stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (454 os.), powyżej 50 roku życia (386 os.), osoby poniżej
30 roku życia (322 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (287 os.). Na
koniec listopada stopa bezrobocia wynosiła 2,6%. Dla porównania w Powiecie Nowosądeckim była
równa 7,6%, w Województwie Małopolskim 4,0%, w Podregionie Nowosądeckim 5,7% a w skali kraju
wynosiła 5,1%.
W kolejnym punkcie obrad członkowie Rady jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt Planu
Działań Sądeckiego Urzędu Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej na 2020 roku, z uwzględnieniem Planu szkoleń na 2020 rok.
Następnie przedstawiono propozycję 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 2020 roku. W zakresie wyboru form
aktywizacji zawodowej referowała Pani Sylwia Lachowska kierownik Działu Programów Rynku Pracy, a w
zakresie wydatków fakultatywnych Pani Mariola Wnęk kierownik Działu Organizacji i Administracji. W
głosowaniu członkowie gremium jednogłośnie pozytywnie przyjęli przedstawione propozycje.
W dalszej części opiniowano uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej na kierunkach: public relations i reklama, lingwistyka praktyczna, filologia
wschodniosłowiańska, filologia angielska i filologia niemiecka oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych,
Technikum Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu w zawodzie technik rachunkowości. Opinie
SUP przedstawiła Pani Danuta Pacyna, kierownik Działu Usług Rynku Pracy. Członkowie Rady
jednogłośnie, pozytywnie odnieśli się do wniosków sądeckich placówek.
Następnie zgodnie z art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy przekazano członkom Rady Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto
umowy o zorganizowanie miejsc pracy w ramach: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz miejsc stażu w 2019 roku.
W ramach wolnych wniosków omówiono zasady i kryteria realizacji działań finansowanych z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku oraz regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Wobec braku innych wniosków Pan Artur Bochenek podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i
zamknął obrady.

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