
Załącznik Nr 3 do uchwały NR XLI/818/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
Plan  pracy 

 
Komisji Współpracy  z  Zagranicą, 

Turystyki  i  Promocji 
Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego 

na   2014  rok 
 
 

I kwartał: 
 

1. Informacja nt. działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

2. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników UM 

i Radnych Województwa. 

3. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 

przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych. 

4. Efekty promocji Województwa Podkarpackiego za 2013 rok i plan promocji  ze 

wszystkich departamentów Urzędu Marszałkowskiego  na 2014 rok z 

uwzględnieniem zadań promocyjnych  i kosztów ich realizacji. 

5. Przyjęcie zakresu rzeczowego pracy Oddziału Współpracy Międzynarodowej. 

6. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej 

i międzyregionalnej. 

7. Przedstawienie zaplanowanych przez Oddział turystyki zadań turystycznych 

do realizacji w 2014 roku. 

 

II kwartał: 
 

1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników UM 

2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych 

pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych. 

3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej i 

międzyregionalnej. 

4. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 



 

 

 

III kwartał: 
 

1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników UM 

2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych 

pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych. 

3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej 

i międzyregionalnej. 

 

IV kwartał: 
 

1. Przyjęcie kwartalnego planu wyjazdów zagranicznych pracowników UM 

2. Przyjęcie zbiorczej informacji kwartalnej dotyczącej wyjazdów zagranicznych 

pracowników UM oraz przyjmowanych przez UM delegacji zagranicznych. 

3. Bieżące opiniowanie projektów i porozumień o współpracy międzynarodowej 

i międzyregionalnej. 

4. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu turystyki zaplanowanych do 

realizacji w 2014 roku przez Oddział turystyki.  

5. Informacja nt. stanu realizacji programów Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej 2007- 2013 oraz Europejskiego programu Sąsiedztwa 

i partnerstwa 2007 – 2013 na terenie województwa podkarpackiego. 

6. Informacja nt. stanu przygotowań programów Współpracy Transgranicznej 

Polska – Białoruś - Ukraina 2014 – 2020 oraz Rzeczpospolita Polska – 

Republika Słowacka 2014 – 2020. 

       

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


