
                       Załącznik nr 3 do uchwały NR XLVII/792/17  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia  28 grudnia 2017 roku.      

 
 
Plan  pracy 

Komisji Współpracy  z  Zagranicą, 
Turystyki  i  Promocji 

Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego 
na   2018  rok 

 
I kwartał: 

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

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na II kwartał 
2018 r./ marzec /. 

3. Informacja  nt. planu zadań realizowanych  przez  Oddział Promocji Marki 
Regionu. 

4. Informacja o działalności  Przedstawicielstwa  Województwa Podkarpackiego  
w Brukseli. 

5. Przedstawienie zadań przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną 
do realizacji w 2018 roku. 
 

 
II kwartał: 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za I kwartał 2018r 
/maj/. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na III kwartał 
2018 r./ czerwiec/. 

 
III kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za II kwartał 2018 
rok./sierpień/. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na IV kwartał 
2018 r. /wrzesień/. 

3. Podsumowanie prac Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji w 
kadencji 2014 -2018 na wyjazdowym posiedzeniu Komisji. 

-   podsumowanie wyjazdów zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego 
-   podsumowanie podpisanych umów międzynarodowych 
-   efekty współpracy gospodarczej międzynarodowej 

  
 
 
 
 



 
IV kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 

przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za III kwartał 2018 

rok /listopad/. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na I kwartał 
2019 r. /grudzień/.  

3.  Sprawozdanie z realizacji zadań przez Podkarpacką Regionalną Organizację 
Turystyczną w 2018 roku oraz sprawozdanie z realizowanych przez 
wieloosobowe stanowisko ds. turystyki projektów m.in. „Szlak Maryjny (Światło 
ze Wschodu)”, Szlak Kultury Wołoskiej , „Szlakiem obiektów UNESCO na 
pograniczu polsko-słowackim”, „W sercu Karpat – granica, która łączy ”, 
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. 

4. Informacja  nt. zrealizowanych zadań przez Oddział Promocji Marki Regionu. 
5. Informacja nt. realizacji projektu Promocja Gospodarcza Woj. Podkarpackiego.  

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

Przewodnicząca Komisji 

    Dorota Chilik 

 

 

 

 

 

 

 


