
Załącznik nr 3 do uchwały  Nr XXX/548/16  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.   

 
 
Plan  pracy 

Komisji Współpracy  z  Zagranicą, 
Turystyki  i  Promocji 

Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego 
na   2017  rok 

 
 

I kwartał: 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz   
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za IV kwartał 2016 
roku /luty/. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na II kwartał 
2017 r./ marzec /. 

3. Kierunki i obszary promocji gospodarczej Województwa Podkarpackiego – plan 
działań na 2017r. 

4. Przedstawienie zadań Oddziału turystyki do realizacji w 2017 r. 
5. Przedstawienie  przez Podkarpacką Regionalną  Organizację Turystyczną  zadań 

do realizacji w roku 2017r, w szczególności tych realizowanych ze środków składki 
członkowskiej Województwa Podkarpackiego. 

6. Przedstawienie budżetu i zaplanowanych do realizacji w 2017r. zadań 
promocyjnych.  

7. Spotkanie  z podkarpackimi organizacjami  gospodarczymi. 
 

II kwartał: 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za I kwartał 2017r 
/maj/. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na III kwartał 
2017 r./ czerwiec/. 

3. Prezentacja założeń projektu własnego w ramach RPO – Promocja Gospodarcza. 
4. Wyjazdowe posiedzenie Komisji za granicą. 

 
III kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za II kwartał 2017 
rok./sierpień/. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na IV kwartał 
2017r./wrzesień/. 

3. Informacja Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli nt. 
funkcjonowania biura regionalnego oraz działalności Domu Polski Wschodniej. 
 
 

 



IV kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 

przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za III kwartał 2017 

rok /listopad/. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na I kwartał 

2018 r. /grudzień/.  

3. Sprawozdanie z realizacji zadań Oddziału  turystyki w2017 roku. 

4. Sprawozdanie Podkarpackiej Regionalnej  Organizacji Turystycznej z realizacji 

zadań w roku 2017. 

5. Prezentacja najważniejszych propozycji działań promocyjnych  zaplanowanych 

na 2018r. 

6. Prezentacja propozycji najważniejszych inicjatyw  promocyjnych dotyczących 

promocji gospodarczej zaplanowanych na rok 2018. 

 

 
     Komisja niezależnie od przyjętego planu pracy może w trakcie  roku  
wprowadzać  tematy wynikające  z  uchwał Sejmiku  i aktualnych potrzeb.  
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 

    Dorota Chilik 

 

 

 

 

 

 

 


