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PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI POWIATU,  
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2017 ROK (RAMOWY) 

 

 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego  
z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku. 

2. Zapoznanie się z informacją na temat otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych. 

3. Zapoznanie się z zakresem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz ocena 
uczestnictwa w targach krajowych i zagranicznych. 

4. Informacja na temat targów turystycznych, w których Powiat Nowosądecki bierze 
udział w 2017 roku. 

5. Zapoznawanie się z opracowywanymi wydawnictwami promocyjnymi, folderami            
i gadżetami promującymi Sądecczyznę w 2017 roku. 

6. Współpraca międzynarodowa Powiatu Nowosądeckiego - omówienie przyszłej 
współpracy w ramach partnerstwa miast i regionów. 

7. Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz promocji powiatu. 

8. Udział w spotkaniach, szkoleniach itp. organizowanych przez Powiat Nowosądecki 
dla organizacji pozarządowych (w tym udział w Powiatowym Forum Organizacji 
Pozarządowych). 

9. Udział w imprezach promocyjnych, w których uczestniczy Powiat Nowosądecki. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 
rok w zakresie obejmującym działanie Komisji. 

11. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

12. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji. 

 

 

 

 



 

Uwagi: 

 

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym – zawarta w nim tematyka spotkań 
wyznacza główne kierunki działań Komisji Promocji Powiatu, Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady 
Powiatu Nowosądeckiego. 

2. Posiedzenia Komisji uwzględniają w porządku obrad opiniowanie uchwał  
oraz omawianie spraw bieżących. 

3. Częstotliwość spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących 
potrzeb.  

4. Członkowie Komisji wyrazili gotowość współpracy i organizacji posiedzeń  
z innymi Komisjami Rady Powiatu Nowosądeckiego w oparciu o wspólne 
płaszczyzny problemowe.  

5. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie pracy może 
ulec zmianie ze względów organizacyjnych.  

6. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne  
za omawiany temat.  

 

 

 

              Przewodnicząca Komisji 
Promocji Powiatu, Współpracy ·  

         z Organizacjami Pozarządowymi  
 oraz Współpracy Międzynarodowej RPN 

 
        Marta ADAMCZYK 


