
 
 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

 

 

               LUDOMIR HANDZEL        MAREK KWIATKOWSKI 

      Prezydent Miasta Nowego Sącza       Starosta Nowosądecki 

 

PLAN 

PRACY I TERMINÓW POSIEDZEŃ WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU  

DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2023 ROK 



 
 

 

I POSIEDZENIE 
TERMIN: 9 marca 2023 roku godz. 12.00 

L. p. TEMAT REFERUJĄCY 

1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

2. 

Przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu 

Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

 

Zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży,  

na terenie placówki oświatowej, w drodze do i ze szkoły oraz w innych miejscach, także w czasie wolnym od nauki 

3. 

 

Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie zapobiegania przestępczości 

oraz zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży na terenie placówki 

oświatowej, w drodze do i ze szkoły oraz w innych miejscach, także w czasie 

wolnym od nauki na terenie Miasta Nowego Sącz oraz Powiatu 

Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez podjęcie zgodnie z właściwością 

jednostki niżej wymienionych zadań wynikających z „Powiatowego Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2021 – 2024”: 

 

 edukacja dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz pracowników obsługi  

w zakresie postępowania w sytuacjach różnych zagrożeń i sposobu 

zachowania się; 

 opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa  

na terenie szkoły; 

 

 

 Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, 

 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

 Wydział Edukacji i Wychowania  Urzędu Miasta   

Nowego Sącza, 

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu,   

 Przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

 Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Nowym Sączu, 

 Przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich  



 
 

 opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach 

wystąpienia zagrożeń; 

 realizacja programów profilaktyki uzależnień; 

 udział przedstawicieli różnych instytucji w spotkaniach edukacyjno – 

profilaktycznych dla nauczycieli, rodziców oraz  dzieci i młodzieży  

w szkołach wszystkich szczebli związanych z bezpiecznym zachowaniem, 

unikaniem zagrożeń oraz odpowiedzialnością prawną związaną  

z popełnianiem czynów zabronionych; 

 koordynowanie działań w zakresie prewencji kryminalnej; 

 organizowanie współpracy z organami samorządowymi, administracją 

publiczną, sądami, a także organizacjami społecznymi  

i stowarzyszeniami w zakresie działalności profilaktycznej  

i wychowawczej; 

 zacieśnienie współpracy: uczeń, nauczyciel, rodzic, policjant na rzecz 

budowy bezpieczeństwa w szkole; 

 wypracowanie wspólnego modelu wymiany informacji o uczniach 

popełniających czyny karalne oraz zagrożonych demoralizacją; 

 realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji  

i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz 

małoletnich; 

 utrzymywanie bieżącej współpracy z pracownikami jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi oraz  

kuratorami sądów rodzinnych – stworzenie platformy wymiany 

informacji dotyczącej występujących wśród dzieci  

i młodzieży zagrożeń  związanych z popełnianiem czynów karalnych 

lub przejawami demoralizacji, a także w związku z ciężką sytuacją 

rodzinną; 

 kreowanie bezpiecznych form zachowań przeciwpożarowych wśród 

dzieci i młodzieży; 

 prowadzenie edukacji w zakresie bezpiecznego przemieszczenia się do  

i ze szkoły; 

 inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo w omawianym 

zakresie. 

 

w Nowym Sączu, 

 

 Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad  Oddział Kraków Rejon Nowym Sączu, 

 Straże Miejskie i Gminne z terenu Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

 



 
 

 

 

 

 

 

4. 

Dyskusja w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom 

patologicznym wśród dzieci i młodzieży, na terenie placówki oświatowej,  

w drodze do i ze szkoły oraz w innych miejscach, także w czasie wolnym od 

nauki na terenie Miasta Nowego Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 

2024. 

Wszyscy uczestnicy posiedzenia 

 

 

 
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego 

5. 

 
Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa  

bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta 

Nowego Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez podjęcie 

zgodnie z właściwością jednostki niżej wymienionych zadań wynikających  

z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 2024”: 

 

 zakup wyposażenia i szkolenie jednostek, które mają wpływ na 

bezpieczeństwo w walce z pożarami i innymi miejscowymi 

zagrożeniami; 

 prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie informowania 

społeczeństwa  

o zagrożeniach związanych z niesprawną instalacją wentylacyjną  

i kominową – zatrucie tlenkiem węgla; 

 prowadzenie działań prewencyjnych i informacyjnych  

o zagrożeniach jakie niesie za sobą wypalanie traw; 

 organizowanie ćwiczeń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej 

w zakresie doskonalenia ich działań ratowniczych; 

 inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo  

w omawianym zakresie. 

 

 Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, 

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  

w Nowym Sączu, 

 Koordynator Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, 

 Koordynator Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Starostwie Powiatowym  

w Nowym Sączu, 

 Straże Miejskie i Gminne z terenu Miasta Nowego 

Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

 

6. 

Dyskusja w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania 

kryzysowego  
Wszyscy uczestnicy posiedzenia 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

8. Zamknięcie posiedzenia.  



 
 

II POSIEDZENIE 

TERMIN: 15 czerwca  2023 roku godz. 12.00 

L. p. TEMAT REFERUJĄCY 

1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

2. 

Przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

 
Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza 

 

3. 

Wytyczenie głównych zadań i w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu 

środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza na 

terenie Miasta Nowego Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 2024, 

poprzez podjęcie zgodnie z właściwością jednostki niżej wymienionych zadań 

wynikających z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 

2024”: 

 

 bieżące monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta 

Nowego Sącza  oraz Powiatu Nowosądeckiego; 

 edukacja w szkołach podstawowych oraz średnich z zakresu 

niebezpieczeństw wynikających z niskiej emisji pyłów 

szkodliwych i gazów; 

 

 pozyskiwanie środków finansowych na bieżące 

współfinansowanie procesu wymiany pieców domowych na 

ekologiczne; 

 prowadzenie happeningów oraz promocja ekologicznych postaw 

 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

Delegatura w Nowym Sączu, 

 Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta 

Nowego Sącza, 

 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Nowym Sączu, 

 Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta 

Nowego Sącza, 

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, 

 Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, 

 Wydział Organizacyjno – Administracyjny Urzędu 

Miasta Nowego Sącza – Biuro Prasowe i Promocji, 



 
 

wśród społeczeństwa; 

 prowadzenie działań prewencyjnych ukierunkowanych  

na ograniczenie ilości występujących dzikich wysypisk śmieci; 

 prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie promocji 

właściwych postaw związanych ze spalaniem w piecach 

przydomowych paliw ekologicznych; 

 organizacja kampanii i konkursów dotyczących uświadamiania 

młodzieży  

i społeczeństwa o niebezpieczeństwach zdrowotnych związanych  

z zanieczyszczeniem powietrza; 

 podjęcie działań dotyczącego problemów związanych osiedlem 

romskim na terenie gminy Łącko w związku z wyeliminowaniem 
nielegalnego wypalania śmieci na osiedlu romskim celem 

odzysku złomu.  

 inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo  

w omawianym zakresie. 

 

 Wydział Biuro Promocji i Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Starostwa Powiatowego  

w Nowym Sączu, 

 Straże Miejskie i Gminne z terenu Miasta Nowego 

Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

4. 

Dyskusja w zakresie zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem jakości powietrza.  
Wszyscy uczestnicy posiedzenia 

 

Zapobieganie i ograniczenie negatywnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów i osób mniej zaradnych  

poprzez działania edukacyjne skierowane do nich 

5. 

Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie zapobiegania i ograniczania 

negatywnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwa seniorów i osób 

mniej zaradnych poprzez działania edukacyjne skierowane do nich na terenie 

Miasta Nowego Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez 

podjęcie zgodnie z właściwością jednostki niżej wymienionych zadań 

wynikających z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 

2024”: 

 

 bieżące monitorowanie sposobów, w jaki seniorzy oraz osoby 

mniej zaradne są oszukiwanie;  

 

 

 Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowym Sączu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Sączu, 

 Biuro Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta 

Nowego Sącza, 

 Wydział Biuro Promocji i Wspierania Organizacji 



 
 

 prowadzenie na podstawie różnych programów edukacji osób 

starszych w kierunku uświadamiania zagrożeń wynikających  

z podania nieznanym osobom danych osobowych; 

 opracowanie programu dla młodzieży dotyczącego podjęcia działań 

wśród najbliżej rodziny o niebezpieczeństwach i zagrożeniach 

związanych z przekazaniem osobom nieznajomym danych 

osobowych; 

 organizacja szeregu akcji skierowanych do organizacji 

zrzeszających seniorów z zakresu uświadamiania ich o aktualnych 

zagrożeniach i działaniach przestępców ukierunkowanych  

na seniorów. 

 inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo w omawianym 

zakresie. 

Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym 

Sączu, 

 Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta 

Nowego Sącza, 

 Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu. 

 

 

 

6. 

Dyskusja w zakresie zapobiegania i ograniczenia negatywnych zjawisk 

mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów i osób mniej zaradnych poprzez 

działania edukacyjne skierowane do nich. 
Wszyscy uczestnicy posiedzenia 

 

Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa w sprawie bezpiecznego 

korzystania z Internetu 

7. 

Wytyczenie głównych zadań i działań w zakresie podejmowania działań 

edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa w sprawie 

bezpiecznego korzystania z Internetu na terenie Miasta Nowego Sącz oraz 

Powiatu Nowosądeckiego do roku 2024, poprzez podjęcie zgodnie  

z właściwością jednostki niżej wymienionych zadań wynikających  

z „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021 – 2024”: 

 bieżące monitorowanie środowisk internetowych przeznaczonych 

dla lokalnej młodzieży (w tym for internetowych oraz portali 

społecznościowych) w zakresie przestrzegania przez 

użytkowników regulaminów; 

 współpraca z influencerami internetowymi w zakresie 

dotyczącym organizacji akcji informacyjnych o bezpiecznym 

 Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, 

 Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta 

Nowego Sącza, 

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, 



 
 

korzystaniu z internetu; 

 prowadzenie edukacji z zakresu właściwego korzystania z sieci 

(w tym niebezpieczeństwa związane z udostępnieniem danych 

lub robieniem zakupów w podejrzanych sklepach 

internetowych). Działania upowszechniające winny być 

prowadzone w oparciu o środki przekazu społecznego – w tym 

internet; 

 popularyzacja portali/stron internetowych skupionych  

na ochronie danych użytkowników internetu; 

 organizacja akcji informacyjnych lub cykli prelekcji dla młodzieży 

i dorosłych nt. zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu 

oraz dotyczących wyłudzeń danych osobowych, wyłudzeń 

kredytów oraz włamań do bankowości internetowej; 

 inne działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo  

w omawianym zakresie. 

 

8. 

Dyskusja w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych mających na celu 

zwiększenie wiedzy społeczeństwa w sprawie bezpiecznego korzystania z 

Internetu. 

Wszyscy uczestnicy posiedzenia 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

10. Zamknięcie posiedzenia.  



 
 

 

III POSIEDZENIE 
TERMIN: 7 września  2023 roku godz. 12.00 

L. p. TEMAT REFERUJĄCY 

1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

2. 

Przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

 
Zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży,  

na terenie placówki oświatowej, w drodze do i ze szkoły oraz w innych miejscach, także w czasie wolnym od nauki 

3. 

Dyskusja w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom 

patologicznym wśród dzieci i młodzieży na terenie placówki oświatowej,  

w drodze do i ze szkoły oraz w innych miejscach także w czasie wolnym  

od nauki na terenie Miasta Nowego Sącza i poszczególnych gmin wchodzących 

w skład Powiatu Nowosądeckiego. 

 
Przedstawiciele: 

 Urzędu Miasta Nowego Sącza, 

 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, 

 Wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu 

Nowosądeckiego, 

 Jednostek odpowiedzialnych za przedmiotowy obszar 

(referujących sposób realizacji zadania na posiedzeniu  
w dniu 9 marca 2023 roku).  

 

 
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego 

4. 

Dyskusja w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania 

kryzysowego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz poszczególnych gmin 

wchodzących w skład Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Przedstawiciele: 
 Urzędu Miasta Nowego Sącza, 

 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, 

 Wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu 

Nowosądeckiego, 

 Jednostek odpowiedzialnych za przedmiotowy obszar 

(referujących sposób realizacji zadania na posiedzeniu  
w dniu 9 marca 2023 roku).  

 



 
 

 
Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza 

 

5. 

Dyskusja w zakresie zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza 

oraz poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu Nowosądeckiego. 

Przedstawiciele: 

 Urzędu Miasta Nowego Sącza, 

 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, 
 Wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu 

Nowosądeckiego, 

 Jednostek odpowiedzialnych za przedmiotowy obszar 

(referujących sposób realizacji zadania na posiedzeniu  

w dniu 15 czerwca 2023 roku).  
 

 

Zapobieganie i ograniczenie negatywnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów i osób mniej zaradnych poprzez 

działania edukacyjne skierowane do nich 

6. 

Dyskusja w zakresie zapobiegania i ograniczania negatywnych zjawisk 

mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów i osób mniej zaradnych poprzez 

działania edukacyjne skierowane do nich na terenie Miasta Nowego Sącza oraz 

poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przedstawiciele: 
 Urzędu Miasta Nowego Sącza, 

 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, 

 Wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu 

Nowosądeckiego, 

 Jednostek odpowiedzialnych za przedmiotowy obszar 

(referujących sposób realizacji zadania na posiedzeniu  

w dniu 15 czerwca 2023 roku).  
 

 

Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa w sprawie bezpiecznego 

korzystania z Internetu 

 

Dyskusja w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych mających na celu 

zwiększenie wiedzy społeczeństwa w sprawie bezpiecznego korzystania z 

Internetu na terenie Miasta Nowego Sącza oraz poszczególnych gmin 

wchodzących w skład Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przedstawiciele: 
 Urzędu Miasta Nowego Sącza, 

 Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, 

 Wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu 

Nowosądeckiego, 

 Jednostek odpowiedzialnych za przedmiotowy obszar 

(referujących sposób realizacji zadania na posiedzeniu  
w dniu 15 czerwca 2023 roku).  

 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

8. Zamknięcie posiedzenia.  



 
 

 

IV POSIEDZENIE  

TERMIN: 7 grudnia  2023 roku godz. 12.00 

L. p. TEMAT REFERUJĄCY 

1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

2. 

Przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia Wspólnej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

3. 

Przedstawienie przez Skarbnika Miasta Nowego Sącza projektu budżetu 

Miasta na 2024 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz 

zaopiniowanie przez Komisję projektu tego budżetu. 

Skarbnik Miasta Nowego Sącza 

4. 

Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego projektu budżetu 

Powiatu na 2024 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz 

zaopiniowanie przez Komisję projektu tego budżetu. 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego 

5. 

Złożenie sprawozdania z pracy Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2023 i jego przyjęcie 

przez Komisję w celu przedłożenia przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza – 

Radzie Miasta i przez Starostę Nowosądeckiego – Radzie Powiatu. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

6. 

Przedstawienie oraz przyjęcie Planu Pracy i terminów posiedzeń Wspólnej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza  

i Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok. 

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

8. Zamknięcie posiedzenia.  

Planowane posiedzenia zostały określone w niniejszym planie pracy, natomiast w przypadku zaistnienia konieczności 

Współprzewodniczący Komisji zwołają posiedzenie Komisji w trybie nadzwyczajnym 


