
 Załącznik Nr 23 

 do uchwały Nr 137/XII/20 

 Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

 

PLAN PRACY KOMISJI TURYSTYKI I SPORTU 

RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2020 ROK (RAMOWY) 

 

 

1. Przedstawienie i omówienie kalendarza imprez sportowych w 2020 roku  

oraz zapoznanie się z całoroczną ofertą turystyczną na Sądecczyźnie. 

2. Przyjęcie sprawozdania dot. rocznego „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego                  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok” 

3. Informacja na temat realizowanych projektów turystyczno-promocyjnych finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 

4. Uczestniczenie członków Komisji w wydarzeniach turystycznych oraz rekreacyjno -

sportowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, których organizatorem  

lub współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. 

5. Uczestnictwo członków Komisji w podsumowaniu osiągnięć sportowców  

w Powiecie Nowosądeckim w 2020 roku. 

6. Opiniowanie wniosków i uchwał dotyczących turystyki i sportu. 

7. Zaopiniowanie projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2021 rok” 

8. Wytyczenie kierunków działań Powiatu w zakresie turystyki i sportu  

na rok następny. 

9. Omówienie przygotowania Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego                  

z okazji Dnia Dziecka przy udziale partnerów samorządowych powiatu nowosądeckiego.  

10. Omówienie organizacji zawodów sportowych i rekreacyjnych z udziałem samorządowców 

Powiatu Nowosądeckiego w roku 2020. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego  

na 2021 rok w zakresie obejmującym działanie Komisji. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

13. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji  na 2021 rok. 

14. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2020 r. 

15. Opiniowanie kandydatur do Nagrody Starosty Nowosądeckiego w dziedzinie sportu. 

16. Zapoznanie się z obiektami sportowymi na terenie Powiatu Nowosądeckiego w szkołach  

i placówkach oświatowych – posiedzenie wyjazdowe. 

 



Uwagi: 

 

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym – zawarta w nim tematyka spotkań wyznacza 

główne kierunki działań Komisji Turystyki i Sportu 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.  

 

                      Przewodniczący  

Komisji Turystyki i Sportu RPN 

    

                                                               Stanisław Sułkowski 


