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1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 
 

 W obecnych warunkach gospodarczych i ustrojowych kluczową rolę odgrywa poznanie i 

wszechstronna analiza rzeczywistości prowadząca do wyznaczenia kierunków rozwoju naszego 

Powiatu. 

Poprzez obserwację trendów rozwojowych istnieje możliwość przewidywania dalszego 

prawdopodobnego rozwoju danego regionu. Można sterować jego przyszłością społeczno-gospodarczą 

w pożądanym kierunku. Dlatego też, do zadań polityki Powiatu należy wyznaczenie specjalizacji 

produkcyjnej i usługowej oraz kierunków rozwoju społecznego, zgodnie z możliwościami i potrzebami, 

a także interesami Sejneńszczyzny. 

 Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym zadania 

realizacyjne na terenie Powiatu Sejneńskiego na lata 2007-2013, a także wskazuje planowane 

działania w latach 2007-2013, których wdrażaniem będą zajmować się: Starostwo Powiatowe w 

Sejnach i inne instytucje działające na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego 

terenu. 

 Niniejszy dokument opracowano na podstawie Diagnozy Stanu Powiatu Sejneńskiego i Strategii 

Rozwoju Powiatu Sejneńskiego do 2013 roku. 

 Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą Powiatu. Formułuje on 

określone priorytety, cele i zadania realizacyjne zmierzające do rozwiązania określonych problemów. 

Szacuje wartość każdego zadania i źródło jego finansowania oraz wskazuje czas realizacji. 

 Plan Rozwoju Powiatu Sejneńskiego to przedstawiony w formie dokumentu scenariusz działań 

zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju. Jest on podstawowym narzędziem 

programowania rozwoju naszego Powiatu.  

 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sejnach i jednostek podległych Starostwu opracowali 

projekt tego dokumentu przy czynnej współpracy z różnymi instytucjami.  

Ważną rolę w procesie tworzenia Planu odegrało społeczeństwo Powiatu Sejneńskiego. Udział 

miejscowej społeczności w formułowaniu Planu dokonywał się poprzez konsultacje wybranych 

problemów z określonymi instytucjami i środowiskami, a także na spotkaniach z mieszkańcami Sejn i 

gmin wiejskich.  

 Rada Powiatu uchwala Plan, który określa wizję Powiatu poprzez wyznaczenie priorytetów, 

celów i zadań realizacyjnych. 

Główne zadania Planu Rozwoju Powiatu Sejneńskiego to: 

� określenie wizji Powiatu, która zaktywizuje miejscowe społeczeństwo, do wspólnej pracy na 

rzecz własnego terenu, 

� zainicjowanie współpracy instytucji, stowarzyszeń narodowościowych, przedsiębiorców, 

organizacji społecznych, w wyrażaniu własnych opinii oraz w działaniu rozwojowym, 

� określenie merytorycznej i formalnej podstawy do tworzenia lokalnych programów i projektów 

rozwojowych, 



� przygotowanie samorządów, instytucji, przedsiębiorców do ubiegania się o środki wspierania 

rozwoju z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, 

� stworzenie spójnego wizerunku Powiatu, jako podstawy do jego intensywnej promocji. 

 Przedstawiony Plan nie jest jedynie dokumentem obligującym lokalne władze samorządowe. 

Jest to program rozwoju całej społeczności, w której uczestnikami społecznymi i instytucjonalnymi 

oprócz samorządów są organizacje społeczno – kulturalne i środowiskowe, podmioty gospodarcze oraz 

instytucje regionalne.  

 Plan wpisuje się w koncepcję rozwoju regionu podlaskiego, podkreślając przede wszystkim 

działania ukierunkowane na społeczność Sejneńszczyzny.  

 Plan Rozwoju Powiatu formułuje zadania dla Starostwa Powiatowego w Sejnach, które oprócz 

funkcji administracyjnych wynikających z zapisów prawnych będzie przejmować szereg funkcji 

inicjujących, programujących i koordynujących działania obejmujące współdziałanie z gminami 

wchodzącymi w skład Powiatu. Nie jest to forma ingerencji w samorządność gmin, ale wspólne 

formułowanie rozwiązań oraz podejmowanie przedsięwzięć jednoczących ku pożytkowi całej 

społeczności.

Plan Rozwoju Powiatu obejmuje okres do 2013 roku. Zawiera on priorytety, główne cele 

rozwojowe oraz sposoby prowadzące do ich realizacji. Koncentruje się na podstawowych problemach 

Powiatu, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy. 

Plan Rozwoju Powiatu Sejneńskiego to koncepcja systemowego działania władz i partnerów 

społecznych, która polega na: 

� formułowaniu perspektywicznych celów rozwojowych i ich modyfikacji w zależności od 

zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, 

� określaniu potrzebnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i naturalnych, niezbędnych 

do realizacji przyjętych celów, 

� określaniu sposobów postępowania, reguł działania zapewniających realizację  przyjętych celów 

rozwojowych oraz optymalne wykorzystanie i rozmieszczenie przestrzenne zasobów. 

Plan Rozwoju Powiatu daje odpowiedź na pytanie: Co należy zrobić, aby Powiat Sejneński 

funkcjonował i rozwijał się w przyszłości i jednocześnie zaspokajał zbiorowe potrzeby lokalnej 

społeczności. 

Dokument ten będzie modyfikowany i wzbogacany w przyszłości w miarę zaistniałych potrzeb 

poprzez aneksy zatwierdzone przez Radę Powiatu w Sejnach. 

  

 

 

 



2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Powiatu Sejneńskiego. 
 
 

Dane podstawowe 

 

 Powiat Sejneński położony jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. 

Obejmuje obszar o powierzchni 856 km2, co stanowi około 4,2 % obszaru województwa podlaskiego. 

W jego skład wchodzą 4 gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny i jedna gmina miejska: miasto 

Sejny. Dane dotyczące poszczególnych gmin Powiatu Sejneńskiego zamieszczono w poniższej tablicy. 

 

 Podział administracyjny powiatu sejneńskiego w 2004 roku. 

Nazwa gminy Rodzaj gminy Miejscowości ogółem Sołectwa ogółem Powierzchnia 
ogółem w km² 

Giby wiejska 54 27 324 

Krasnopol wiejska 42 37 172 

Puńsk wiejska 33 32 138 

Sejny wiejska 54 48 218 

Sejny miejska 1 x 4 

Powiat Sejneński x 185 144 856 

stan na 31.12.2004 r. 

x-wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 

 

Powiat Sejneński graniczy z: 

- Republiką Litewską od północnego-wschodu,  

- Republiką Białoruską od wschodu,  

- Powiatem Augustowskim od południa,  

- Powiatem Suwalskim od zachodu. 

Struktura powierzchni  Powiatu Sejneńskiego przedstawia się następująco: 

- 48 % stanowią użytki rolne, 

- 42% stanowią lasy i grunty leśne, 

- 10 % stanowią akweny wodne i pozostałe tereny. 

 

Rys historyczny 

 

 Historia Powiatu Sejneńskiego jest bogata i różnorodna, co wynika z jego przygranicznego 

położenia. Jego centrum stanowiły Sejny. Początki osadnictwa na terenie dzisiejszych Sejn związane są 

z rozkwitem miast I Rzeczypospolitej i sięgają pierwszego ćwierćwiecza XVI wieku. Najważniejsze 

fakty z dziejów Sejneńszczyzny wyznaczają m. in. wojny szwedzkie, w wyniku których Sejny zostały 

spalone (ocalał jedynie zespół klasztorny i drewniany kościół p. w. Św. Jerzego); dominikanie 

zamieszkujący te tereny w latach 1602-1804; epidemia dżumy na początku XVIII wieku, Żydzi 



sprowadzeni tu w drugiej połowie XVIII wieku, przemarsze wojsk napoleońskich w latach 1807-1812, 

siedziba biskupstwa od 1818 do 1925 r., dwie wojny światowe XX wieku, a także niepokoje pogranicza 

w latach 1919-1920. Przy tym należy dodać, że Powiat Sejneński w roku 1999 został utworzony już po 

raz czwarty. Wcześniej istniał w wieku XVI i XVIII i w latach 1956-1975.   

 

Środowisko przyrodnicze 

 

 Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar Powiatu Sejneńskiego położony jest w 

obrębie makroregionu Pojezierze Litewskie. Północna część powiatu leży w obrębie mezoregionu 

Pojezierze Wschodniosuwalskie, południowa zaś w obrębie mezoregionu Równina Augustowska. 

Powiat Sejneński charakteryzuje się dużym bogactwem i wysoką różnorodnością przyrodniczą. 

Występują tu zwarte kompleksy leśne części Puszczy Augustowskiej, naturalnie ukształtowane doliny 

rzek, torfowiska oraz wiele innych siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych. Duże znaczenie dla 

zachowania bogactwa występujących tu gatunków roślin, zwierząt i grzybów ma odmienna w 

poszczególnych częściach powiatu rzeźba terenu, zróżnicowane warunki wodne i mikroklimatyczne, 

mało intensywna gospodarka rolna, niski stopień chemizacji środowiska. 

 Zasoby wodne Powiatu Sejneńskiego tworzą wody powierzchniowe i podziemne. Sieć rzeczna 

jest słabo rozwinięta. Głównymi ciekami wodnymi są: Marycha, odcinek Czarnej Hańczy, Żubrówka, 

Gremzdówka, Czarna, Wierśnia i inne. 

 W Województwie Podlaskim, Powiat Sejneński jest jednym z bardziej zasobnych w wody 

stojące obszarem w Polsce, które stanowią tu 4,2 % powierzchni powiatu. Omawiany obszar należy do 

dorzecza Niemna. Do największych jezior należą: Gaładuś, Pomorze, Gremzdy, Hołny, Zelwa, Długie, 

Żubrowo i inne. 

 Ogólna powierzchnia gruntów leśnych powiatu wynosi 36 tys. ha. Średnia lesistość powiatu 

wynosi 41,2% i jest znacznie wyższa od średniej województwa (29,6%) i od średniej krajowej (28,4%). 

Duży kompleks leśny tworzy tu przede wszystkim Puszcza Augustowska. Większość lasów (86,8% 

powierzchni, 31,2 tys. ha) stanowią lasy publiczne, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe (26,9 tys. ha) i parków narodowych (4,2 tys. 

ha). Lasy prywatne stanowią 13,2% powierzchni gruntów leśnych czyli 4,8 tys. ha. 

Rozmieszczenie lasów w powiecie jest nierównomierne. Największy kompleks leśny pokrywa 

południowo-wschodnią część powiatu, a dwa mniejsze znajdują się w północnej jego części. 

Procentowy udział powierzchni leśnej w poszczególnych gminach powiatu przedstawia się 

następująco: 

- Giby – 75 %, 

- Sejny – 27,1 %, 

- Krasnopol – 22,1 %, 

- Puńsk – 11%. 

W drzewostanie przeważa sosna często z domieszką świerku. Z drzew liściastych występuje 



głównie brzoza, olcha i dąb zaś sporadycznie spotkać można lipę, klon, jesion, grab, osikę i inne. 

 Klimat Powiatu Sejneńskiego ma cechy przejściowo-kontynentalne. Charakteryzuje się dużą 

zmiennością pogody, małą przewagą opadów letnich nad zimowymi oraz wiosennych nad jesiennymi. 

Temperatura powietrza wynosi średnio 6,8oC, skrajne temperatury w latach 1971 – 2000 wynosiły: 

maksimum 35,2º C i minimum -30,6º C. Suma rocznych opadów stanowi ok. 637 mm. Dominują 

wiatry zachodnie i południowo-zachodnie ze średnią prędkością 3,3 m/s. Najsilniejsze wiatry występują 

w okresie zimy.  

Na zmienność lokalnego klimatu mają wpływ: zróżnicowana rzeźba terenu, rodzaj gruntu, liczne 

akweny wodne i zalesienie terenu.                       

 

Ludność 

 

 Liczba mieszkańców Powiatu Sejneńskiego wynosiła na dzień 31 grudnia 2004 roku 21 461 

osób, w tym: 

- 58,8% ludność w wieku produkcyjnym, 

- 22,9% ludność w wieku przedprodukcyjnym, 

- 18,3% ludność w wieku poprodukcyjnym. 

Podstawowe dane dotyczące ludności Powiatu Sejneńskiego przedstawiono w poniższej tablicy. 

 
 
Podstawowe dane dotyczące ludności Powiatu Sejneńskiego. 

Liczba 
Gmina Powierzchnia [km2] Liczba 

mieszkańców 
K M 

miejscowości 
wiejskie 

Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2] 

Giby 324 2991 1503 1488 54 9 
Krasnopol 172 3941 1943 1998 42 23 
Puńsk 138 4429 2221 2208 33 32 
Sejny 218 4111 1961 2150 54 19 
Miasto Sejny 4 5989 3115 2874 X 1334 

Powiat Sejneński 856 21461 10743 10718 183 25 
stan na 31.12.2004 r. 
x-wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 
 

Powiat Sejneński charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym. Dotyczy to miasta Sejny. 

Obszary wiejskie charakteryzowały się zaś ujemnym przyrostem naturalnym. 

 Do ważnych cech wyróżniających Powiat Sejneński należy zaliczyć skład narodowościowy. 

Najliczniejszą grupę stanowią Polacy (ok. 70%) i Litwini (ok. 30%). 

Z cech kulturowych bardzo ważny jest poziom wykształcenia. W Powiecie Sejneńskim najliczniejszą 

grupę stanowi ludność z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (43%). Na drugim 

miejscu sklasyfikowano ludność z wykształceniem średnim, wśród której przeważają kobiety. Na 

trzecim miejscu sklasyfikowano ludność z wykształceniem zawodowym (20%). Najmniej liczebną 

grupę stanowi ludność z wykształceniem wyższym (7%). Struktura wykształcenia ludności omawianego 

obszaru w porównaniu z województwem podlaskim jest bardzo podobna. Jednak zanotowano tu o 5% 

więcej ludności z wykształceniem średnim i o 5% mniej ludności z wykształceniem podstawowym i 



niepełnym podstawowym. 

  

Struktura zatrudnienia i bezrobocie 

 

 Strukturę zatrudnienia w Powiecie Sejneńskim przedstawiono na poniższym wykresie. 

Głównym źródłem utrzymania ludności stanowiły indywidualne gospodarstwa rolne. Liczba 

pracujących w 2004 r. poza rolnictwem wynosiła 1984 osoby. Na terenie Powiatu działały 

przedsiębiorstwa, wśród których dominowały zakłady usługowe, małe znaczenie odgrywały zaś zakłady 

produkcyjne. 

 

Struktura zatrudnienia 
w Powiecie Sejne ńskim w 2004 roku

57%
24%

13%
6%

usługi nierynkowe

usługi rynkowe

przemysł i
budownictwo

rolnictwo, łowiectwo,
leśnictwo i
rybołówstwo

 

Usługi rynkowe to: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; hotele i 
restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność; pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej; pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna. 
Usługi nierynkowe to: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne; edukacja; 
ochrona zdrowia i opieka społeczna. 
 

 Stopa bezrobocia w Powiecie Sejneńskim wynosiła w 2004 r. – 24,6% liczby ludności czynnej 

zawodowo. Strukturę osób bezrobotnych według wykształcenia przedstawiono na poniższym wykresie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stan na 31.12.2004 r. 
 
Poważny problem stanowi tzw. bezrobocie ukryte na wsi, które szacuje się na 5-7%. 

 

Struktura bezrobotnych 
Powiatu Sejneńskiego   

 według wykształcenia w 2004 roku.

3,20%
21,10%

13,00%

28,30%

34,40%

wyższe

policealne i
średnie zawodowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze
zawodowe

podstawowe



Edukacja i kultura  

 

 Dominującym ośrodkiem oświatowo-kulturalnym w Powiecie Sejneńskim są Sejny oraz Puńsk. 

W Sejnach znajdują się 2 gimnazja, 2 szkoły średnie, Ośrodek Kultury, Ośrodek ,,Pogranicze-sztuk, 

kultur, narodów”. Na omawianym terenie działają liczne stowarzyszenia. Do najważniejszych należą:  

� Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej,  

� Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Sejneńskiego,  

� Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Sejnach,  

� Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny ,,Ziemia Sejneńska”,  

� Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Sejneńskiej z siedzibą w Sejnach,  

� Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej z siedzibą w Puńsku,  

� Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Puńsku,  

� Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza w Sejnach,  

� Wspólnota Litwinów w Polsce z siedzibą w Puńsku.  

W Sejnach i Puńsku odbywa się wiele różnych, cyklicznych imprez kulturalnych i 

rozrywkowych, ukierunkowanych głównie na turystów. Do najważniejszych należą m. in.: 

� Spotkania Amatorskich Teatrów Lalkowych i Dziecięcych ,,Baltic-Satelid” w Sejnach, 

� Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych "Juniores Priores Organorium Sejnenis” w 

Sejnach, 

� Dni Sejn w Sejnach, 

� Dni Puńska w Puńsku, 

� Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku. 

 

Opieka zdrowotna 

 

 W Powiecie Sejneńskim istnieje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Sejnach. W 2004 roku w jego strukturach pozostawały: 

1. Przychodnia Rejonowa w Sejnach, 

2. Szpital Powiatowy w Sejnach im. Dra Edwarda Rittlera, 

3. Specjalistyczna Przychodnia Powiatowa w Sejnach, 

4. Pogotowie Ratunkowe w Sejnach, 

5. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Sejnach, 

6. Ośrodek Zdrowia w Puńsku. 

Liczba ludności objętej opieką zdrowotną w 2002 roku na omawianym obszarze w zasięgu SP 

ZOZ w Sejnach według danych Rejestru Usług Medycznych wynosiła ponad 23 000 osób. 

 

 

 



Infrastruktura drogowo-kolejowa  

 

 Łączna długość dróg publicznych w granicach Powiatu Sejneńskiego  wynosiła 227,7 km. Ich 

gęstość wynosiła 137 km/100 km2, a o nawierzchni twardej bitumicznej -38,5 km/100 km2. Pierwszy 

wskaźnik w porównaniu z województwem podlaskim (80 km/100 km2) był znacznie korzystniejszy. 

Drugi zaś zbliżony jest do wartości województwa podlaskiego (40,6 km/100 km2). Szerokość dróg 

wahała się od 5 do 8,5 m.  

Bardzo istotnym czynnikiem oceny układu komunikacyjnego Powiatu Sejneńskiego był zły stan 

nawierzchni na wszystkich kategoriach dróg. Szybkiej dekapitalizacji ulegały nawierzchnie na całej 

długości sieci dróg, a szczególnie na drogach o nawierzchni bitumicznej. Wymagały one w większości 

szybkiej naprawy i modernizacji. Na dużych odcinkach włącznie z remontem podbudowy. 

W Powiecie Sejneńskim znajduje się jednotorowa, niezelektryfikowana linia relacji: Warszawa 

–Białystok – Sokółka – Augustów – Suwałki – Trakiszki - granica państwa, o nawierzchni 

zrealizowanej w 1989 roku, obecnie w dobrym stanie technicznym, przy średniorocznym obciążeniu 

linii 0,6 mln ton. Teraz jest eksploatowana.  

 Na terenie Powiatu Sejneńskiego istnieją dwa przejścia graniczne. Jedno drogowe w 

Ogrodnikach, zaś drugie kolejowe w Trakiszkach. Na obu przejściach od roku 1993 następuje 

stopniowe zmniejszenie ruchu. Nie dotyczy to jednak liczby wagonów i ton na przejściu granicznym w 

Trakiszkach, które wykazywały tendencję wzrostową. 

 

Komunikacja 

 

 Na terenie Powiatu Sejneńskiego funkcjonuje komunikacja autobusowa umożliwiająca łączność 

mieszkańców z innymi miastami powiatowymi oraz pomiędzy poszczególnymi miejscowościami na 

jego terenie. Głównym ośrodkiem PKS na omawianym obszarze były Sejny. Do najważniejszych 

połączeń należały kursy do: Augustowa, Ogrodnik i Suwałk.  

 

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa 

 

 W Powiecie Sejneńskim zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych: 

� Sejny-oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów o 

przepustowości 3995 m3/d, 

� Puńsk-oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów o 

przepustowości 150 m3/d. 

 W Powiecie Sejneńskim istnieją 3 wysypiska śmieci w: Konstantynówce, Krasnopolu i 

Szołtanach. Eksploatowane były przez urzędy gmin. Wysypiska posiadały strefę ochronną, ogrodzenia 

stałe i pas zieleni. Do podstawowych mankamentów gospodarki odpadami należały: 

� brak selektywnej zbiórki odpadów, co powoduje, że niemożliwe było odzyskiwanie surowców 



wtórnych, 

� brak selektywnej zbiórki odpadów ograniczał czas eksploatacji wysypiska, 

� brak bilansu rodzajów odpadów i programu postępowania z nimi, 

� nierozwiązany problem składowania odpadów niebezpiecznych, a w szczególności eternitu i 

azbestu. 

Składowiska odpadów w analizowanym powiecie, nie spełniają w pełnym zakresie wymogów 

obecnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Dwa składowiska są wyfoliowane – w 

Konstantynówce i Szołtanach. Eksploatacja składowisk nie jest prowadzona w sposób prawidłowy. 

Brak jest systematycznego rozplanowywania i ugniatania warstwy odpadów oraz przysypywania 

materiałem izolacyjnym działek roboczych po zakończeniu dnia pracy. Nie jest prowadzona selektywna 

gospodarka odpadami oraz odzysk odpadów o charakterze surowców wtórnych. Poszczególne grupy 

odpadów są zmieszane i składowane razem. Przyjmowane nie są ważone, żadne składowisko w 

powiecie nie posiada wagi samochodowej. Dwa składowiska – w Szołtanach i Konstantynówce – są 

dozorowane. 

Składowisko w miejscowości Konstantynówka jest wyeksploatowane w około 32,5 %, w 

miejscowości Krasnopol I w około 20 %, a składowisko w miejscowości Szołtany w około 3 %. Na 

składowiskach deponowane są przede wszystkim odpady komunalne stałe, osady ściekowe z 

oczyszczalni ścieków i odpady podobne do komunalnych z zakładów i instytucji. W przypadku 

składowisk gminnych – dominują odpady z gospodarstw rolnych. 

Wysypisko w Konstantynówce eksploatowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalno-

Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach. Użytkowanie rozpoczęto w 1993r.. Powierzchnia 

składowiska wynosi 2,8 ha, pojemność: 200 000 m³. Składowisko jest podzielone na 4 kwatery. Jedna z 

nich jest zapełniona i zrekultywowana. Dno kwater uszczelnione jest folią. Na składowisku deponowane 

są odpady komunalne i podobne do komunalnych. Ilość odpadów gromadzona rocznie wynosiła: od 

około 4,3 tys. m³ (1993r.) do około 8,3 tys. m³ (2000r.). Nagromadzenie odpadów na koniec 2000r. 

wynosiło około 65 tys. m³.  

Wysypisko w Krasnopolu eksploatowane jest przez Urząd Gminy w Krasnopolu. Składowisko 

zostało uruchomione w 1991roku. Powierzchnia obiektu wynosi: 0,7 ha, pojemność: 12 000 m³. Brak 

jest podziału na kwatery. Dno składowiska nie jest uszczelnione sztucznie. Składowisko znajduje się w 

zagłębieniu terenu. Podłoże jest tu gliniasto-piaszczyste. Na składowisku są deponowane odpady 

komunalne i podobne do komunalnych, bez segregacji. Nagromadzenie odpadów na koniec 2000r. 

wynosiło około 2,4 tys m³. 

Wysypisko w Szołtanach eksploatowane jest przez Urząd Gminy w Puńsku. Składowisko 

uruchomiono w lipcu 1997r. Powierzchnia obiektu wynosi: 1,05 ha, pojemność: 40 000 m³. 

Składowisko zostało wykonane jako nadpoziomowe. Nie jest podzielone na kwatery. Dno komory 

składowej uszczelnione jest folią. Na składowisku są deponowane odpady komunalne i podobne do 

komunalnych, bez segregacji.  

 



Ciepłownictwo i gazownictwo 

 

Na terenie powiatu brak jest magistrali przesyłowych gazu ziemnego. Funkcjonuje system 

gazownictwa bezprzewodowego, który w dostatecznym stopniu zaspokaja potrzeby mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę rozproszoną zabudowę wsi należy uznać, że system gazyfikacji bezprzewodowej był 

w powiecie uzasadniony i jedyny możliwy, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania zewnętrzne.  

Na terenie Powiatu Sejneńskiego nie ma ogrzewania zbiorowego. Zapotrzebowanie na energię 

cieplną pokrywane było głównie przez indywidualne źródła ciepła na terenach wiejskich, zaś w Sejnach 

również przez zbiorowe. 

 

Elektroenergetyka 

 

Energię elektryczną dla potrzeb powiatu sejneńskiego dostarczał Zakład Energetyczny Białystok 

S. A. poprzez: 

- Rejon Energetyczny Suwałki, Posterunek Energetyczny Szypliszki, 

- Rejon Energetyczny Augustów, Posterunek Energetyczny Sejny. 

Posterunki energetyczne prowadziły eksploatację sieci i nadzór nad urządzeniami 

elektroenergetycznymi oraz obsługę odbiorców. Pełniły one również rolę Pogotowia Energetycznego w 

obrębie obsługiwanego terenu. 

 

Telekomunikacja 

 

Cały obszar Powiatu Sejneńskiego był stelefonizowany. Według informacji TP S.A. w 

Suwałkach zainstalowanie dalszych przyłączy abonentów jest technicznie możliwe. Telekomunikacyjna 

sieć rozdzielcza funkcjonuje poprzez system kabli podziemnych, a krótkie odcinki istniejących linii 

napowietrznych wymienia się na bieżąco przy instalacji nowych przyłączy. Poza tym telekomunikacja 

umożliwia swoim klientom korzystanie z nowoczesnych, w pełni cyfrowych urządzeń oraz dostęp do 

usług cyfrowych, sieci usług internetowych. 

 

Walory turystyczne 

 

 Powiat Sejneński to jeden z najciekawszych przyrodniczo i najmniej zanieczyszczonych 

regionów w Polsce. Jest to kraina wielkich lasów, bagien i jezior. W północnej części  powiatu istnieje 

nagromadzenie bardzo interesujących i unikatowych form rzeźby polodowcowej. Obszar ten ma 

jednocześnie najbardziej urozmaiconą rzeźbę z licznymi pasmami wzgórz morenowych. O wartości 

omawianego terenu świadczą liczne obszary chronione, różnej rangi. Do najciekawszych należy 

fragment Wigierskiego Parku Narodowego, 8 rezerwatów przyrody, trzy punkty widokowe w okolicach 

Rosochatego Rogu, liczne głazy narzutowe, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i użytki 



ekologiczne. Stanowią one jedną z głównych atrakcji turystycznych i jeden z podstawowych celów 

wizyt turystów.  

 Do najciekawszych walorów antropogenicznych należą zabytki architektury i budownictwa, a 

wśród nich obiekty sakralne, do których należą: 

1) renesansowo-barokowa Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny w Sejnach (wymaga 

dokończenia remontu wewnątrz) wraz z podominikańskim klasztorem (wymaga kapitalnego 

remontu), 

2) synagoga z II połowy XIX wieku w Sejnach (wymaga remontu), 

3) XIX-wieczny neogotycki kościół ewangelicki w Sejnach,  

4) neogotycka kaplica z 1789 roku w Sejnach, 

5) neogotycki dwuwieżowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Puńsku, 

6) kościół pod wezwaniem Św. Izydora w Smolanach, 

7) drewniany kościół pod wezwaniem Św. Anny i Św. Huberta w Gibach z 1913 r. i inne. 

Poza wymienionymi powyżej zabytkami architektury i budownictwa spotkać można stare 

dworki oraz inne zabytkowe domy mieszkalne i gospodarcze, do których należą m. in. dwór w Hołnach 

Mejera, stara poczta z połowy XIX wieku w Sejnach, ratusz z 1846 roku w Sejnach, dom o cechach 

klasycystycznych przy Bazylice w Sejnach wybudowany w końcu lat 50-ych XX wieku i inne.  

 

Baza hotelowa i agroturystyczna 

 

 W Powiecie istnieją: hotele, kwatery agroturystyczne, schroniska młodzieżowe, ośrodki 

wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domki turystyczne, campingi i pola namiotowe. 

Charakteryzują się one w większości niskimi standardami oraz znaczącym wiekiem-część z nich 

pochodzi z lat 70-ych. Tylko nieliczne zostały zmodernizowane. 60% obiektów prowadziło obsługę 

ruchu turystycznego jedynie w sezonie letnim. 

Stan bazy hotelowej i agroturystycznej przedstawiono w poniższych tablicach. 

 
Hotele i ośrodki wczasowo-wypoczynkowe w gminach powiatu sejneńskiego w 2002 r.. 

Nazwa gminy Rodzaj i nazwa bazy noclegowej Liczba miejsc 
noclegowych 

Lokalizacja 

Ośrodek Wypoczynkowy Pracowników Radia i 
Telewizji 213 Posejnele 

Ośrodek Wypoczynkowy „Veritas” 240 Kukle 
Ośrodek Wypoczynkowy „NORBLIN” 80 Giby 
Ośrodek Wędkarski 75 Zelwa 

Giby 

Ośrodek Wypoczynkowy im. A. Węgierki 25 Posejnele 
Hotel „Gospoda” 13 Dusznica Sejny 
Ośrodek dydaktyczno-szkoleniowy Politechniki 
Białostockiej 46 Hołny Mejera 

Hotel „U Henryka” 45 ul. Piłsudskiego Sejny – miasto 
Hotel „Dom Litewski” 42 ul. 22 lipca 

Powiat 
Sejneński X 779 X 

Stan na 31.12.2002 r.   
X – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 



 Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska” zrzesza rolników świadczących usługi agroturystyczne i 

jako agent turystyczny, pośredniczy w promocji i sprzedaży ofert rolników - kwaterodawców. W 2005 

roku Stowarzyszenie zrzeszało 45 kwaterodawców z Powiatu Sejneńskiego, dysponujących 398 

miejscami noclegowymi, w tym 36 kwater posiadało certyfikaty kategoryzacyjne, nadane przez Polską 

Federację Turystyki Wiejskiej. Na wymienioną bazę noclegową składają się: samodzielne jednostki 

mieszkalne oraz pokoje gościnne. W 2002 roku najwięcej kwater agroturystycznych posiadała gmina 

Giby, następnie gmina Sejny, gmina Puńsk, zaś najmniej gmina Krasnopol. 

 

Gospodarstwa agroturystyczne w gminach powiatu sejneńskiego w 2002 r.. 

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw 
agroturystycznych 

Liczba miejsc ogółem 

Gmina Giby 16 142 
Gmina Krasnopol 10 121 

Gmina Puńsk   8 56 
Gmina Sejny 13 160 

Powiat Sejne ński 47 603 

stan na 31.12.2002r. 
 

Gospodarka 

 

 Na terenie Powiatu Sejneńskiego dominują zakłady usługowe. Małe znaczenie odgrywały 

zakłady produkcyjne. Zakłady produkcyjne i usługowe według gmin Powiatu Sejneńskiego 

przedstawiono w poniższej tablicy. 

 

Zakłady produkcyjne i usługowe w gminach powiatu sejneńskiego. 

Wyszczególnienie Giby Krasnopol Puńsk Sejny Powiat sejne ński 

Zakłady produkcyjne 
Rzeźnie   2 1 3 
Młyny   1 1 2 
Piekarnie i ciastkarnie   2 2 4 
Gorzelnie    1 1 
Wytwórnie pasz    1 1 
Mleczarnie    1 1 

Zakłady usługowe 
Tartaki 2 5   7 
Remontowo-budowlane 14 5 7 2 28 
Transportowe 19 3 6 2 30 
Remont maszyn i diagnostyka 
pojazdów 

 
2 

 
1 

 
3 

 
3 

 
9 

Stolarnie 5 4 2 1 12 
Krawieckie 1    1 
Gastronomiczne 1 2 4 1 8 
Naprawa sprzętu AGD i RTV  1  1 2 4 
Weterynaryjne 1 2 3 1 7 

Sklepy 
Spożywcze 1 4 3 10 18 
Przemysłowe 1 4 6 10 21 
Wielobranżowe 10 10 8 8 36 

Punkty skupu 
Płody rolne  1 1 2 4 
Żywiec  1 4 3 8 
Mleko  1 3 4 8 

 

 



Bezpieczeństwo 

 

Na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2003r. odnotowano ogółem 1924 interwencje, w tym 455 

domowych, które stanowiły 24% wszystkich interwencji. W poszczególnych gminach zanotowano 

następującą liczbę interwencji:  

- Miasto Sejny – 797, 

- Gmina Sejny – 425, 

- Gmina Puńsk – 152, 

- Gmina Krasnopol – 288, 

- Gmina Giby – 262.  

Pod kątem wykroczeń policjanci zarejestrowali łącznie 2528 wykroczeń, z tego sporządzili 365 

wniosków do Sądu Rejonowego Wydziału Grodzkiego w Suwałkach i Augustowie. Pod względem 

kategorii wykroczeń stwierdzono:  

- przeciwko porządkowi publicznemu – 1787 wykroczeń, 

- przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 20 wykroczeń, 

- przeciwko mieniu – 121 wykroczeń.  

W rozbiciu na poszczególne gminy pod względem ujawnionych wykroczeń  sytuacja przedstawia się 

następująco: 

- miasto Sejny – 1930 wykroczeń, 

- Gmina Sejny -127 wykroczeń, 

- Gmina Krasnopol – 149 wykroczeń, 

- Gmina Giby – 207 wykroczeń, 

- Gmina Puńsk – 115 wykroczeń. 

W celu przeciwdziałania powyższym wykroczeniom podejmowano szereg działań 

profilaktycznych i inicjatyw na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, a także współpracy z instytucjami 

i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Komenda Powiatowa Policji w 

Sejnach realizowała następujące programy prewencyjne: 

1. ,,Bezpieczne Miasto Sejny” – celem programu jest: 

-    zapobieganie i redukowanie przestępczości na terenie miasta Sejny; 

- redukowanie zagrożeń porządku publicznego, takich jak wandalizm, spożywanie alkoholu w 

miejscach publicznych, zakłócenia spokoju i porządku publicznego; 

- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców; 

- podnoszenie stopnia zaufania do organów ścigania. 

2. ,,Stop patologiom”- celem programu jest: 

- pomoc ofiarom patologii społecznych,  

- wychowanie młodzieży przez sztukę, 

- kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa, 

- ochrona dzieci i młodzieży przed narkomanią, alkoholizmem, przestępczością i wzajemną 



agresją, 

- organizowanie systemu pomocy ofiarom patologii odpowiadającego standardom 

europejskim, 

- stworzenie w środowisku młodzieży skutecznego mechanizmu obronnego wobec przemocy, 

nietolerancji, alkoholizmowi i narkomanii. 

3. ,,Bezpieczeństwo dzieci”- celem programu jest: 

- kształtowanie zasad bezpieczeństwa w domu, osiedlu, przedszkolu, na ulicy, 

- redukcja liczby przestępstw popełnianych na osobach nieletnich, 

- zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, 

- ograniczenie zaufania dzieci do osób  dorosłych. 

4. ,,Nasze Bezpieczeństwo”- którego celem jest: 

- zdobywanie wiedzy z zakresu prewencji ogólnej, tj. bezpiecznych zachowań, 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad pierwszej pomocy, zasad prewencji 

przeciwpożarowej, 

- kształtowanie nawyków i umiejętności unikania zagrożeń, 

5. ,,Bezpiecznie do szkoły/domu”- celem głównym programu jest: 

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg, 

- zminimalizowanie liczby ofiar zdarzeń drogowych. 

W ramach działań prewencyjno-zapobiegawczych na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych 

wśród nieletnich wykonano następujące czynności: 

- skierowano wnioski do sądu rodzinnego o orzeczenie środków oddziaływania wychowawczego w 

stosunku do nieletnich - 10, 

- sporządzono wystąpienia o negatywnych zachowaniach nieletnich - 8, 

- przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z nieletnimi - 130, 

- przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z rodzicami - 110. 

W trakcie realizacji celów zawartych w programach profilaktycznych przeprowadzono 

spotkania z: 

- dziećmi i młodzieżą - 104, 

- z rodzicami - 14, 

- z radami pedagogicznymi -89. 

Wszelkie podejmowane działania zostały przeprowadzone w celu podniesienia stanu porządku i 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Mieszkalnictwo 

 

Do oceny sytuacji mieszkaniowej przyjęto kryteria ilościowe. 

 Ocena ilościowa zasobów mieszkaniowych i ich zmiany w badanym okresie dokonana została 

przy pomocy wielkości absolutnych wyrażonych w podstawowych jednostkach miary: mieszkania, izby, 



powierzchnia użytkowa. 

 Standardy ilościowe świadczące o warunkach zamieszkania ludności określono w miernikach 

powszechnie stosowanych tj.: 

a) zagęszczeniu mieszkańców wyrażonym we wskaźnikach: 

- ilość osób na 1 mieszkanie, 

- ilość osób na 1 izbę 

b) standardach powierzchniowych wyrażonych we wskaźnikach: 

- ilość m² powierzchni użytkowej na 1 mieszkanie, 

- ilość m² powierzchni użytkowej na 1 osobę. 

Poziom warunków mieszkaniowych jest uzależniony od wielu czynników. Do głównych 

należały: 

- miejsce zamieszkania (miasto – wieś), 

- wiek zabudowy, 

- forma własności budynków, 

- wiek głowy gospodarstwa domowego i przynależność do grupy społeczno-zawodowej. 

W końcu 2000 roku w powiecie sejneńskim było 6423 mieszkania, w tym 70% zlokalizowanych 

było na terenach wiejskich, zaś 30% w mieście Sejny. 

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost liczby mieszkań. W 2004 roku oddano łącznie w 

Powiecie Sejneńskim do użytku 59 mieszkań, o łącznej liczbie izb-310. Dokładne dane dotyczące 

mieszkań oddanych do użytku w 2004 roku przedstawiono w poniższej tablicy. 

 
Mieszkania oddane do użytku w Powiecie Sejneńskim w 2004 roku. 

Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa 
mieszkań w m2 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania w m2 

Nazwa jednostki 

o
g
ó
ł
e
m 

w tym w 
budynkach 

indywidualnych 

og
ółe
m 

w tym w 
budynkach 

indywidualnych 

ogó
łem 

w tym w 
budynkach 

indywidualnych 

ogół
em 

w tym w budynkach 
indywidualnych 

Powiat 
Sejneński 59 59 310 310 7722 7722 130,9 130,9 

miasto Sejny 11 11 58 58 1537 1537 139,7 139,7 
wieś 17 17 89 89 2069 2069 121,7 121,7 

Gmina Giby 16 16 81 81 2198 2198 137,4 137,4 
Gmina 

Krasnopol 10 10 55 55 1313 1313 131,3 131,3 

Gmina Puńsk 5 5 27 27 605 605 121,0 121,0 
Gmina Sejny 1 1 89 89 2069 2069 121,7 121,7 

 

Poziom nasycenia w mieszkania na terenie miasta Sejny przedstawia się stosunkowo dobrze na 

tle innych miast województwa -  312 mieszkań na 1000 ludności. 

Na tle średnich wielkości charakteryzujących sytuację mieszkaniową w kraju i w województwie, 

warunki mieszkaniowe ludności zamieszkującej Powiat Sejneński przedstawiają się korzystnie. Bardziej 

korzystne są dane opisujące powierzchnię użytkową, liczbę izb w mieszkaniu oraz liczbę osób na 1 

izbę, zarówno w przypadku miast jak i obszarów wiejskich. Jeśli chodzi o liczbę osób w 1 mieszkaniu, 

to wskaźnik ten jest wyższy niż w kraju i w województwie. Jedynie na obszarach wiejskich liczba osób 

przypadająca na 1 mieszkanie jest mniejsza na terenie powiatu niż odpowiednia wielkość w kraju. 



W Sejnach działa jedna spółdzielnia mieszkaniowa o łącznej liczbie mieszkańców – ponad 2500 

osób. Stanowi to 40,60 % ogółu ludności miasta. W jej zarządzie pozostaje 791 mieszkań o łącznej 

powierzchni użytkowej 41760,5 m² i powierzchni użytkowej usługowej – 2780 m². Ponad połowę 

zasobów mieszkaniowych Spółdzielni stanowią mieszkania własnościowe.  

 
Charakterystyka zasobów mieszkaniowych zamieszkałych na terenie powiatu sejneńskiego w 2004 r. 

Przeciętna 
liczba osób pow. użytkowa w m² 

Wyszczególnienie 
liczba izb 

w mieszk. w 1 

mieszkaniu 

na 1 izbę 1 

mieszkania 

na 1 

osobę 

Powiat Sejny 4,23 3,34 0,79 86,4 25,9 

Miasto Sejny 3,91 3,02 0,77 67,8 22,4 

Obszar wiejski 4,31 3,49 0,81 95,7 27,4 

X – wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niecelowe 

 

Struktura własnościowa mieszkań w Powiecie Sejneńskim przedstawia się następująco: 

-77% należy do osób fizycznych, 

-12% znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, 

-6% znajduje się w zasobach komunalnych, 

-3% znajduje się w zasobach zakładów pracy, 

-2% należy do wspólnot mieszkaniowych. 

 Poprawę warunków mieszkaniowych można osiągnąć przez rozwój budownictwa, modernizację 

istniejących mieszkań, a także przez ułatwienie zamiany mieszkań. Zamiana umożliwia dostosowanie 

wielkości i jakości mieszkań do zmieniającej się sytuacji demograficznej i społeczno-zawodowej 

rodzin, sprzyjając przez to podnoszeniu ich użyteczności. 

  

Analiza SWOT i wnioski 

 

 Wnioski wypływające z analizy obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Sejneńskiego 

ujęto w formie analizy SWOT, która wskazuje mocne i słabe strony Powiatu, szanse i zagrożenia oraz 

stanowi podstawę do formułowania priorytetów i celów strategicznych. 

 

MOCNE STRONY 

1. Transgraniczne położenie na pograniczu z Litwą i Białorusią, wielokulturowość i 

wieloetniczność zamieszkującej tu ludności. 

2. Niskie skażenie środowiska, duża powierzchnia lasów, mnogość jezior, liczne walory 

krajobrazowe. 

3. Sąsiedztwo międzynarodowych, tranzytowych dróg komunikacyjnych oraz znaczących miast 

Podlasia, jakimi są Augustów i Suwałki. 

4. Wyróżniający się wizerunek Sejneńszczyzny, jako krainy leżącej na styku ,,sztuk, kultur, 

narodów”. Wizerunek ten podkreśla wielokulturowość, wieloetniczność i wielowyznaniowość, 



które są czynnikami wzbogacającymi. 

5.  Dobrze rozwinięta sieć kwater agroturystycznych i turystyki wiejskiej. 

6. Znacząca baza oświatowa sięgająca do tradycji szkolnictwa polskiego i litewskiego. 

7. Istnienie zasobów surowcowych wodnych i leśnych, które mogą być podstawą do produkcji 

markowych, ekologicznych produktów regionalnych. 

 

Mocne strony Sejneńszczyzny wynikają z historycznych tradycji i wielokulturowości tego regionu. 

Wielokulturowo ść i wielonarodowość są źródłem inicjatyw i spojrzeń na współczesne procesy, 

stając się czynnikiem wzbogacającym o elementy nie spotykane w społecznościach 

monoetnicznych. Tradycja kulturowa i historyczna, położenie geograficzne, walory krajobrazowe, 

zasób surowców naturalnych, rolnictwo, rybołówstwo oraz cechy mieszkających tu ludzi tworzą 

potencjał rozwojowy Sejneńszczyzny i wyznaczają kierunki ekspansji produkcyjnej i usługowej.  

 

SŁABE STRONY 

1. Niski stopień samoorganizacji społecznej wokół wspólnych celów gospodarczych i 

rozwojowych. 

2. Niedostateczna ilość kapitałów własnych (publicznych i prywatnych) przeznaczonych na 

inwestycje infrastrukturalne. 

3. Słabo rozwinięta gospodarka wodna i ściekowa. 

4. Rosnące bezrobocie i związane z nim postępujące ubożenie mieszkańców miasta i ludności 

wiejskiej oraz wzrastająca liczba patologii społecznych, a także pojawiające się zjawiska 

depresji społecznej. 

5. Postępująca dekapitalizacja zabudowy miejskiej, szczególnie widoczna w centrum Sejn. 

6. Niedostateczny stan hotelowej bazy noclegowej i żywieniowej. 

7. Uboga oferta usług turystycznych. 

8. Niska jakość gleb i niedogodne warunki klimatyczne dla wysokowydajnego rolnictwa. 

9. Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. 

10. Zły stan dróg w powiecie. 

 

Słabe strony Powiatu Sejneńskiego to głównie dezintegracja społeczna, ubogie społeczeństwo i 

niedorozwinięta infrastruktura techniczna. Cechy te poważnie osłabiają potencjał rozwojowy 

Sejneńszczyzny.  

  

SZANSE 

1. Zwiększenie możliwości wymiany gospodarczej i turystycznej poprzez integrację europejską, 

otwarcie na Litwę i później na Białoruś. 

2. Możliwość częściowego obsłużenia tranzytowego ruchu samochodowego – sąsiedztwo Via 



Baltica. 

3. Rosnąca popularność turystyki kulturowej uprawianej w dużym stopniu przez młodzież, a także 

starszych turystów. 

4. Istnienie atrakcyjnego zaplecza kulturowego w postaci Wilna, Kowna i Grodna. 

5. Sąsiedztwo miejscowości wypoczynkowo – sanatoryjnych: Augustowa i Druskiennik, a także 

Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej. 

6. Dostępność do funduszy Unii Europejskiej. 

 

Szanse Sejneńszczyzny to czynniki i procesy zachodzące w otoczeniu. Sprowadzają się one do 

korzystnych dla nas zmian w zakresie gustów, preferencji turystów i konsumentów naszych 

produktów spożywczych. Istnienie wokół nas bogatego zaplecza kulturowego i przyrodniczego w 

istotny sposób uzupełnia i wzbogaca naszą ofertę turystyczną. Okoliczności te mogą wzmocnić 

przyśpieszenie rozwoju Sejneńszczyzny. 

 

 ZAGROŻENIA  

1. Odpływ osób młodych, wykształconych, które osiedlają się i znajdują pracę w bardziej 

atrakcyjnych regionach kraju. 

2. Konkurencja sąsiednich powiatów w zakresie oferowanych usług turystycznych.  

3. Konkurencja producentów markowej, zdrowej żywności z innych regionów Polski. 

4. Niekorzystne zmiany kulturowe, wzrost znaczenia masowej rozrywki letniej, wzrost 

przestępczości zagrażającej turystom i mieszkańcom. 

5. Postępujące ubożenie społeczeństwa, co może np. poważnie ograniczyć popyt na żywność 

ekologiczną. 

6. Niestabilna polityka państwa w zakresie wspierania rozwoju regionalnego, a także w zakresie 

wspomagania finansowego w realizowaniu projektów dotyczących rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu.  

 

W zagrożeniach dla rozwoju Powiatu Sejneńskiego przedstawiono czynniki zewnętrzne, na które 

nie mamy wpływu, które w sposób istotny mogą opóźnić procesy rozwojowe. Okoliczności te 

utrudniaj ą osiągnięcie zamierzonych celów. 

 
 
Wnioski - podsumowanie diagnozy stanu istniejącego 
 
 Istniejące zagospodarowanie omawianego obszaru kształtowało się w ciągu długiego okresu 

czasu. W obecnej sytuacji, niezbędne jest realizowanie nowych inwestycji modyfikujących i 

rozwijających już istniejący potencjał gospodarczy. Konieczne jest powstawanie małych i średnich 

przedsiębiorstw, które mogą zapewnić nowe miejsca pracy oraz dodatkowe źródła dochodów dla 



miejscowej ludności. 

 Powiat Sejneński należy do nisko zurbanizowanych obszarów kraju. Posiada niedostatecznie 

rozwiniętą infrastrukturę techniczną i bardzo słabo rozwinięty przemysł, z dominacją przetwórstwa 

rolno-spożywczego. Głównymi miejscami pracy oprócz rolnictwa są placówki oświatowe i służby 

zdrowia oraz urzędy. Funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze charakteryzują się 

niezadowalającą sytuacją finansową. Nie mogą intensywnie inwestować w dalszy rozwój i ograniczają 

zatrudnienie. Barierą utrudniającą powstawanie nowych zakładów pracy są małe zasoby kapitałów 

własnych i brak napływu kapitału z zewnątrz .  

 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego wynikające z przeanalizowanych czynników 

sprzyjających i ograniczających rozwój wskazują konieczność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 

wiejskich. Umożliwiłoby to wykorzystanie istniejących szans oraz likwidację głównych problemów, 

które są m. in. skutkami transformacji gospodarczej. Powiat Sejneński boryka się z typowym 

problemem dla obszarów peryferyjnych, jakim jest brak sprecyzowanej własnej ścieżki rozwoju. 

Kierunki rozwoju Powiatu są wyznaczone przez potrzeby życia ludności. Możliwości zaspokojenia tych 

potrzeb warunkuje wiele elementów m. in. czynniki historyczno-gospodarcze, warunki przyrodnicze, 

położenie geograficzne, postawy społeczne, możliwości surowcowe, jakość gleb, klimat itp.  

Dotychczasowym kierunkiem rozwoju Powiatu Sejneńskiego była produkcja żywności. 

Warunki przyrodnicze stymuluj ą rozwój hodowli bydła oraz w mniejszych ilościach trzody 

chlewnej, owiec i drobiu. Przypuszczalnie także w przyszłości będą odgrywać duże znaczenie w 

rolnictwie omawianego obszaru. To z kolei określa zakres produkcji roślinnej, która winna zapewnić 

paszę dobrej jakości i odpowiedniej ilości, a także zaspokoić potrzeby konsumpcyjne ludności. Należy 

również dążyć do modernizacji już istniejących i powstawania nowych zakładów przemysłu rolno-

spożywczego, co przyczyniłoby się do zwiększenia produkcji artykułów konsumpcyjnych i wymusiłoby 

konieczność pozyskiwania nowych rynków zbytu. 

W przyszłości ważną rolę odegra rolnictwo ekologiczne. Rozwojowi tej formy rolnictwa w 

Powiecie Sejneńskim sprzyja niskie nawożenie mineralne i tradycyjne metody uprawy roślin i hodowli 

zwierząt. Jego rozwój pomoże realizować koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

(towarzyszy mu powstanie licznych, małych zakładów przetwórczych). 

Kierunki rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, struktura ludności wiejskiej Powiatu 

Sejneńskiego, warunki klimatyczno-glebowe uruchomią proces zmniejszenia się areału upraw na rzecz 

zalesień oraz zmian struktur upraw. W miejsce upraw dotychczasowych zaczną wchodzić uprawy 

roślin, które są źródłem komponentów biopaliw (np. rzepaku) oraz uprawy roślin zaliczanych do grupy 

roślin odnawialnych źródeł energii, takich jak np. wierzba energetyczna. 

Priorytetowe znaczenie w rozwoju ekonomicznym Powiatu odegra turystyka, której 

sprzyja ekologiczno – przyrodniczo - kulturowa przestrzeń omawianego terenu. Jej rozwój 

wymaga jednak wzbogacenia obecnej oferty poprzez rozszerzenie zaplecza turystyki wodnej i 

agroturystyki oraz jej służącej infrastruktury technicznej.  

W takiej sytuacji należy zadbać o modernizację już istniejącego i budowę nowego systemu 



stanic wodnych, wytyczenie kolejnych szlaków turystycznych pieszo-rowerowych i kąpielisk. Przy 

obecnym niedoborze bazy noclegowej i gastronomicznej powstaną nowe hotele, schroniska, pola 

namiotowe, restauracje, bary i inne obiekty infrastruktury turystycznej. Należy łączyć produkty 

turystyczne Sejneńszczyzny z dziedzictwem krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym tego terenu, 

także dla bardziej wymagających turystów. 

Jednocześnie zwróci się szczególną uwagę na zachowanie i racjonalne wykorzystanie walorów 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. Można to osiągnąć poprzez inwestycje proekologiczne. W 

obecnej rzeczywistości trzeba zadbać o intensywną promocję wizerunku Powiatu Sejneńskiego 

poprzez m. in. uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych oraz reklamę poprzez internet. 

Ożywienie ruchu turystycznego będzie wsparte przez władze powiatowe i gminne w tworzeniu 

wspólnej powiatowej polityki, zaistnienia w systemie informacji, pomocy w tworzeniu nowych 

podmiotów gospodarczych tej branży i organizacji szkoleń. Zainicjowanie indywidualnej działalności 

gospodarczej podejmowanej przez mieszkańców, a w następnej kolejności działań inwestycyjnych, 

będzie wspierane przez wskazanie zachęcających przykładów z następujących dziedzin: turystyka, 

rolnictwo, ochrona środowiska. 

 Podsumowując analizę słabych stron i zagrożeń, jakie występują w Powiecie Sejneńskim, 

wytypowano ,,gorące”, czyli najbardziej wrażliwe problemy i miejsca, których rozwiązanie warunkuje 

realizację celów określonych w Strategii. 

 

,,Gorące” problemy Powiatu Sejneńskiego 

1. Brak jednoznacznej, wspólnie wypracowanej przez wszystkie szczeble samorządu 

terytorialnego ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Sejneńskiego. 

2. Brak skoordynowanej z sąsiednimi, silniejszymi powiatami wspólnej polityki w zakresie 

wybranych dziedzin rozwoju gospodarczego. 

3. Niedostateczny i stale ,,odpływający” na zewnątrz Powiatu kapitał społeczny, którego 

nośnikiem jest na miejscu kształcona młodzież, charakteryzująca się mobilnością i otwartością 

na wyzwania współczesności. 

4. Brak zorganizowania środowisk gospodarczych, w tym także producentów rolnych, w celu 

ustalenia zakresów kooperacji produkcyjnej, rozpoznania potencjalnych rynków zbytu dla 

miejscowych produktów, głównie rolno-spożywczych, a także dla pozyskania kapitałów 

inwestycyjnych. 

5. Niedostatecznie dostosowany aktualny profil kształcenia zawodowego do przyszłych potrzeb 

lokalnego rynku pracy (głównie w zakresie różnych usług turystycznych). 

6. Brak lokalnego forum-miejsca spotkań różnych środowisk, stowarzyszeń, młodzieży, ale także 

ośrodka wymiany myśli, generowania pomysłów rozwojowych, budowania kapitału 

społecznego. 

7. Niedostateczne działania na rzecz ekologicznej ochrony środowiska (gospodarka śmieciami, 

lokalne oczyszczalnie). 



,,Gorące” miejsca Powiatu Sejneńskiego 

�� Rewitalizacja centrum Sejn, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Klasztornego, 

Pałacu Biskupiego oraz pozostałości zabytkowych fragmentów architektonicznych i 

budowlanych. 

�� Zagospodarowanie dworu w Krasnogrudzie i byłej strażnicy straży granicznej w 

Hołnach Wolmera, z jednoczesnym uwzględnieniem funkcji, jakie mogą spełnić mieszkańcom 

Sejneńszczyzny (nie należy tworzyć wyizolowanej enklawy przeznaczonej wyłącznie 

środowiskom zewnętrznym). 

�� Zdefiniowanie lokalnych funkcji przejścia granicznego w Ogrodnikach wraz z 

przylegającym pasem nadgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem jego zadań w 

rozwoju ruchu turystycznego obejmującego Litwę, Białoruś i dalej Rosję, Łotwę, Estonię i kraje 

skandynawskie.  

�� Przebudowa kotłowni węglowych i przystosowanie ich do spalania biomasy, dalsza 

modernizacja układów wodno-kanalizacyjnych oraz rozwiązanie problemów technicznych w 

oczyszczalni ścieków w Sejnach. 

�� Sukcesywna modernizacja sieci dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w 

rozwoju ruchu turystycznego i obsługą rolnictwa. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze-
priorytety rozwoju i cele strategiczne. 
 

  

 W celu rozwiązania najważniejszych problemów na terenie Powiatu Sejneńskiego wyznaczono 

priorytety i cele rozwojowe. 

Przedstawione priorytety i cele są m. in. wynikiem społecznej dyskusji nad przyszłością Powiatu 

Sejneńskiego. Dyskusja ta wywiązała się m. in. na łamach ,,Przeglądu Sejneńskiego” w cyklu wystąpień 

i artykułów pt. ,,Sejneńszczyzno-co dalej?”. Plan ten uwzględnia część postulatów młodzieży 

zgłoszonych w trakcie konkursu uczniowskiego na temat: ,,Przyszłość Sejneńszczyzny i moje w niej 

miejsce”. 

Priorytety  określają pożądane, przyszłe stany i procesy rozwojowe. Są one zbieżne z priorytetami  

poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu. 

Cele strategiczne są wynikiem społecznej dyskusji nad przyszłością Powiatu Sejneńskiego. 

Dyskusja ta wywiązała się podczas prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Sejneńskiego do roku 2013. 

Mają one charakter ogólny i wyznaczają pożądane kierunki zmian. 

Cele strategiczne są zbieżne z celami i zasadami Strategii Gmin wchodzących w skład Powiatu 

oraz oficjalnymi dokumentami programowymi Województwa Podlaskiego. 

Określone cele strategiczne zbieżne są z priorytetami wyznaczonymi do realizacji w 

Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.. 

Tak więc do realizacji tych celów mogą być wykorzystane środki Unii Europejskiej przekazane do 

Polski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który uwzględnia 

specyficzne cechy, zasoby, uwarunkowania i predyspozycje rozwojowe regionów. Zgodnie z zasadą 

funkcjonowania ZPORR do współfinansowania przez fundusze strukturalne mogą być zgłaszane 

zadania, które umożliwi ą osiągnięcie celów i priorytetów wyznaczonych w planach rozwoju i 

programach narodowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

W wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczono następujące priorytety i 

cele realizacyjne: 

Priorytet 1. Rozwój turystyki i rekreacji przy wykorzystaniu posiadanych walorów przyrodniczych, 

tradycji wielokulturowych i położenia przygranicznego. 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu poprzez rozwój różnych form turystyki 

(przyrodniczej, kulturowej, aktywnej, agroturystyki i turystyki wiejskiej). 

Cel 2. Rozwój infrastruktury towarzyszącej, w tym szlaków turystycznych. 

Cel 3. Rozwój współpracy turystycznej z Litwą i Białorusią. 

Priorytet 2. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego, wspieranie 

leśnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa rolnospożywczego, drobnej wytwórczości. 

Cel 1. Dostosowanie rolnictwa Powiatu do wymagań oraz norm Unii Europejskiej. 

Cel 2. Rozwój promocji regionalnych produktów pochodzenia rolnego, w tym ,,zdrowej żywności” 



(tzw. rolnictwa ekologicznego). 

Cel 3. Rozwój przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i drobnej wytwórczości. 

Priorytet  3. Dążenie do samowystarczalności energetycznej Powiatu. 

Cel 1. Rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii-wykorzystanie zielonej masy, odpadów z 

gospodarki drzewnej do produkcji ciepła i przez to zatrzymanie znaczącej części środków finansowych 

wydawanych na węgiel w Powiecie Sejneńskim. 

Priorytet 4. Poprawa jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie edukacji, zdrowia, kultury, sportu 

i pomoc rodzinom wymagającym wsparcia. 

Cel 1. Ograniczenie bezrobocia. 

Cel 2. Poprawa jakości usług medyczno-ratowniczych, edukacyjnych. Poprawa stanu bezpieczeństwa, 

rozwój opieki geriatrycznej. 

Priorytet 5. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, służącej rozwojowi turystyki i 

modernizującemu się rolnictwu. 

Cel 1. Poprawa stanu ochrony środowiska w powiecie. 

Cel 2. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 

Priorytet 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

Cel 1. Zwiększenie roli i znaczenia Powiatu Sejneńskiego w regionie północno-wschodnim w zakresie 

współpracy międzynarodowej. 

Cel 2. Rozwój współpracy międzyregionalnej. 

Hierarchia, ważność zadań została dokonana wraz z wyznaczeniem czasu realizacji zadań. 

Zadania ważniejsze zostaną zrealizowane we wcześniejszym terminie, zgodnie z wieloletnim 

programem inwestycyjnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Realizacja zadań i projektów. 
 
Priorytet 1. Rozwój turystyki i rekreacji przy wyko rzystaniu posiadanych walorów 

przyrodniczych, tradycji wielokulturowych i poło żenia przygranicznego. 

 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu poprzez rozwój różnych form turystyki 

(przyrodniczej, kulturowej, aktywnej, agroturystyki  i turystyki wiejskiej). 

 

Zadanie 1. Zbudowanie kompleksowego programu rozwoju turystyki i rekreacji, uwzględniającego 

uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz przygraniczne położenie Powiatu 

Sejneńskiego. 

 

Czas realizacji: 2009 rok 

Szacunkowa wartość: 30.000zł 

Źródła finansowania: budżet  Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty:  

� opracowany program rozwoju turystyki i rekreacji, 

� poprawa stanu zagospodarowania turystycznego powiatu 

 

Zadanie 2. Utworzenie lokalnego programu motywacji, zachęt, preferencji finansowych, ułatwień 

administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorców inwestujących w turystykę, oferujących markowe 

usługi turystyczne, produkty gastronomiczne, organizujących imprezy kulturowe, rozrywkowe, 

sportowe i inne. 

 

Czas realizacji: 2008 rok 

Szacunkowa wartość: 30.000zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe  UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty:  

� zwiększenie zainteresowania inwestorów w inwestowanie w markowe usługi 

turystyczne, sportowe, imprezy kulturalne i inne, 

� kalendarz stałych imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych 

 

Zadanie 3. Opracowanie programu promocji i marketingu oferty turystycznej Powiatu, przy ścisłym 



współdziałaniu z gminami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury, organizacjami i przedsiębiorstwami 

branży turystycznej. 

 

Czas realizacji: lata 2007/2008 

Szacunkowa wartość: 35.000zł. 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� zainteresowanie turystów krajowych i zagranicznych odpoczynkiem w regionie 

� udział w targach krajowych i zagranicznych 

 

Zadanie 4.  Budowa Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie – rewitalizacja i 

rozbudowa zespołu dworskiego  

 

Czas realizacji: 2007 - 2009 rok  

Szacunkowa wartość: 6 038 500 zł. 

Źródła finansowania: budżet Ośrodka Pogranicze Sztuk Kultur Narodów w Sejnach, Ministerstwo 

Kultury, środki pomocowe UE, 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Ośrodek Pogranicze Sztuk Kultur Narodów w 

Sejnach, 

Oczekiwane rezultaty: 

� wzrost liczby organizowanych spektakli, koncertów i wystaw w realizowanych 

obiektach w stosunku do obecnie organizowanych,  

� ilość osób korzystających z nowej infrastruktury w Krasnogrudzie w ramach aktywnych 

form wypoczynku, 

� stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy  

 

Zadanie  5. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach 
 
Czas realizacji: lata 2008-2013 

Szacunkowa wartość: 200 000,00 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� poprawa warunków uprawiania sportu przez młodzież  

 
Zadanie 6. Utwardzenie i odwodnienie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Sejnach 
 



Czas realizacji: lata 2008-2013 

Szacunkowa wartość:  200 000,00 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� poprawa jakości nawierzchni przy ZSO w Sejnach 

 

Cel 2. Rozwój infrastruktury towarzyszącej, w tym szlaków turystycznych. 

 

Zadanie 1. Opracowanie systemu infrastruktury wspierającej rozwój turystyki (informacja, dostępność 

do różnych obiektów zabytkowych i kulturalnych, serwis techniczny, wypożyczalnie sprzętu, obsługa 

osób niepełnosprawnych itp.). 

 

Czas realizacji: 2007/2008 rok  

Szacunkowa wartość: 100.000zł. 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE, 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� większe zainteresowanie turystów odpoczynkiem w regionie, przez co wzrośnie ilość 

miejsc noclegowych 

� powstaną dodatkowe miejsca pracy przy obsłudze turystów 

 

Cel 3. Rozwój współpracy turystycznej z Litwą i Białorusią. 

 

Zadanie 1. Nawiązanie sprawczych kontaktów oraz opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju turystyki 

transgranicznej, nawiązującej do tradycji Litwy i Białorusi oraz istniejących walorów przyrodniczych, 

klimatycznych i krajobrazowych. 

 

Czas realizacji: 2007 rok 

Szacunkowa wartość: 30.000 zł. 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� realizacja wspólnych projektów partnerskich z Litwą i Białorusią w zakresie rozwoju 

turystyki, kultury 

 



Zadanie 2. Opracowanie i uruchomienie programu wspólnej promocji turystycznej Powiatu 

Sejneńskiego oraz terenów przygranicznych. 

 

Czas realizacji: 2007 rok 

Szacunkowa wartość: 40.000 zł. 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Starostwa Powiatowego w 

Augustowie, budżet Starostwa Powiatowego w Suwałkach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk, 

Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE, 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� udział w wspólnych imprezach kulturalnych, turystycznych oraz udział w targach 

turystycznych 

� opracowanie i wydawanie corocznego kalendarza imprez kulturalnych w regionie 

 

 

Priorytet 2. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku rozwoju rolnictwa  

ekologicznego, wspieranie leśnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa 

rolnospożywczego, drobnej wytwórczości. 

 

Cel 1. Dostosowanie rolnictwa Powiatu do wymagań oraz norm Unii Europejskiej. 

 

Zadanie 1. Opracowanie kompleksowego planu zmian w rolnictwie Powiatu. 

 

Czas realizacji: rok 2007 

Szacunkowa wartość: 30 000 zł 

Źródła finansowania: ODR w Sejnach 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: ODR Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� zwiększenie zainteresowania rolników uprawą roli 

� zmiana profilu produkcji na bardziej opłacalny i przynoszący większe dochody 

 

Zadanie 2. Usprawnienie istniejącego systemu doradztwa rolnego w zakresie: 

� poprawy jakości produktów rolnych, 

� poprawy technologii przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, 

� poprawy inwestycji w gospodarstwach rolnych,  

� restrukturyzacji produkcji mleka, 

� modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego, 



� modernizacji produkcji trzody chlewnej, 

� zwiększenia różnorodności produkcji gospodarstw rolnych, 

� propagowania przedsiębiorczości. 

 

Czas realizacji: 2007 rok 

Szacunkowa wartość: 100 000 zł 

Źródła finansowania: ODR w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: ODR w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� większa ilość osiąganych dotacji w gospodarstwach indywidualnych na ich rozwój  

� przeprowadzenie szkoleń  

 

Zadanie 3. Stworzenie systemu wspierania grup producenckich rolników w zakresie produkcji rolnej, 

chowu bydła mlecznego oraz innych silnych organizacji rolniczych. 

 

Czas realizacji: 2007 rok 

Szacunkowa wartość: 50 000 zł 

Źródła finansowania: ODR w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: ODR w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� tworzenie nowych grup producenckich na terenach wiejskich 

� przeprowadzenie szkoleń mających na celu zachęcenie rolników zarówno do tworzenia 

grup producenckich ale i korzystania z dotacji Unii Europejskiej 

 

Cel 2. Rozwój promocji regionalnych produktów pochodzenia rolnego, w tym ,,zdrowej żywności” 

(tzw. rolnictwa ekologicznego). 

 

Zadanie 1. Stworzenie systemu promocji powiatowych produktów rolnych. 

 

Czas realizacji: 2007 rok 

Szacunkowa wartość: 200 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� wzrost zainteresowania produktami pochodzącymi z gospodarstw rolnych wśród 

turystów 

� powstawanie w gospodarstwach punktów sprzedaży produktów rolnych na potrzeby 



lokalne 

 

Zadanie 2. Pomoc przedsiębiorcom i producentom w uzyskaniu certyfikatów (znaków jakości) dla 

miejscowych, markowych produktów żywnościowych, w tym dla: sękacza, kartaczy, soczewiaków, 

czenaków, itp. Oraz pomoc przy rejestracji produktów tradycyjnych na poziomie krajowy i unijnym. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 50  000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� podwyższenie standardów w lokalnych zakładach zarówno spożywczych jak i przemysłowych 

� wzrost zainteresowania turystów lokalnymi produktami   

 

Cel 3. Rozwój przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i drobnej wytwórczości. 

 

Zadanie 1. Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i 

drobnej wytwórczości. 

 

Czas realizacji: lata 2007/2008 

Szacunkowa wartość: 50 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 

Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� powstanie i rozwój istniejących zakładów przemysłu drzewnego, drobnej wytwórczości, 

rybołówstwa i leśnictwa 

� powstanie dodatkowych miejsc pracy w zakładach drzewnych, leśnictwie i drobnej 

wytwórczości 

 

Zadanie 2. Zintensyfikowanie zarybiania jezior i rzek. 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 200 400 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, dzierżawcy jezior i rzek, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 



Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny oraz Urząd Miasta Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� podwyższenie klasy czystości jezior i rzek z terenu powiatu 

� czystsze jeziora - stworzone zostaną lepsze warunki do zarybiania i uprawiania turystyki 

wodnej 

 

 

Priorytet 3. Dążenie do samowystarczalności energetycznej Powiatu. 

 

Cel 1. Rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii – wykorzystanie zielonej masy, odpadów z 

gospodarki drzewnej do produkcji ciepła i przez to zatrzymanie znaczącej części środków 

finansowych wydawanych na węgiel w Powiecie Sejneńskim. 

 

Zadanie 1. Uruchomienie produkcji biomasy paliwowej dla potrzeb Powiatu Sejneńskiego i innych 

obszarów poprzez promocję zagospodarowywania nieużytków, w tym także uruchomienie pilotażowej 

plantacji roślin energetycznych.  

 

Czas realizacji: 2007 rok 

Szacunkowa wartość: 100 200 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 

Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny oraz Urząd Miasta Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� zmniejszenie ilości nieużytków rolnych 

� stworzenie dodatkowego źródła dochodu dla rolników 

 

Zadanie 2. Stworzenie warunków do uruchomienia produkcji kotłów i urządzeń wykorzystujących 

biopaliwa z myślą o zaspokojeniu potrzeb Powiatu i innych rynków. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 80 550 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 

Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny oraz Urząd Miasta Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� stworzenie dodatkowego źródła dochodu i miejsc pracy dla mieszkańców powiatu 



Priorytet 4. Poprawa jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie edukacji, 

zdrowia, kultury, sportu i pomoc rodzinom wymagającym wsparcia. 
 
Cel 1. Ograniczenie bezrobocia. 

 

 Zadanie 1. Opracowanie realnego i lokalnie uwarunkowanego programu przeciwdziałania bezrobociu, 

w szczególności bezrobociu długotrwałemu uwzględniającego następujące rozwiązania: 

� Wsparcie dla aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Władze położą większy nacisk na 

rozwijanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie w postaci prac 

interwencyjnych, staży, robót publicznych oraz szkoleń i przekwalifikowań w zawodach, na 

które istnieje zapotrzebowanie na rynkach pracy, 

� Poprawa przepływu informacji o rynkach pracy w innych regionach Polski i za granicą, 

� Wsparcie dla dialogu społecznego. Dołoży się starań na rzecz większego udziału partnerów 

społecznych, w szczególności związków zawodowych i pracodawców przy podejmowaniu 

decyzji, co do działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku, 

� Ułatwienie przejścia między szkołą a zatrudnieniem. Poprawa funkcjonowania własnego 

systemu szkolnictwa w taki sposób, aby zmniejszyć liczbę osób, które po ukończeniu szkoły nie 

są w stanie znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie, 

� Podjęcie działań na rzecz otwarcia rynków pracy dla osób stale lub okresowo z niego 

wykluczonych, a w szczególności dla takich grup społecznych, jak niepełnosprawni i bezrobotni 

z terenów wiejskich, 

� Wykorzystanie nowych możliwości tworzenia miejsc pracy. Podjęcie aktywnych działań na 

rzecz poszukiwania nowych dziedzin produkcyjnych i usługowych, w których mogą być 

tworzone nowe miejsca pracy. Ustalenie preferencji: ulg podatkowych itp. dla lokalnych 

przedsiębiorców, 

� Wzmocnienie systemu ustawicznego kształcenia dorosłych. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 200 000 zł 

Źródła finansowania: PUP w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: PUP w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� powstanie nowych zakładów i miejsc pracy 

� zmniejszenie ilości osób pozostających długotrwale bezrobotnymi 

 

Zadanie 2. Inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych służących poszerzeniu zdolności 

adaptacyjnych młodzieży po ukończeniu kształcenia oraz przekwalifikowaniu dorosłych. 



Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 100 200 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 

Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny oraz Urząd Miasta Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� zmniejszenie ilości młodzieży będącej osobami bezrobotnymi 

� powstanie nowych miejsc pracy 

 

Zadanie 3. Wspieranie rozwoju organizacji społecznych, a zwłaszcza prowadzących działalność na 

rzecz powiatu i jego mieszkańców poprzez wydzielenie i zlokalizowanie miejsca spotkań, obrad itp. 

wraz z koniecznym wyposażeniem. 

 

Czas realizacji: 2007 rok 

Szacunkowa wartość: 60 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 

Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny oraz Urząd Miasta Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� powstanie nowych miejsc pracy 

 

Zadanie 4. Dostosowanie struktury kształcenia do wymogów lokalnego rynku pracy m.in. poprzez 

zwiększenie różnorodności form i treści nauczania. 

Czas realizacji: lata 2007/2008 

Szacunkowa wartość: 50 100 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 

Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny oraz Urząd Miasta Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� powstanie nowych miejsc pracy 

 

Zadanie 5. Utworzenie systemu stypendiów dla uczniów zdolnych z uwzględnieniem młodzieży 

wywodzącej się z rodzin mających problemy finansowe. 

 

Czas realizacji: lata 2007/2008 



Szacunkowa wartość: 150 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet państwa, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� zwiększenie szans młodzieży zdolnej ale mającej problemy finansowe w kształceniu  

 

Cel 2. Poprawa jakości usług medyczno – ratowniczych, edukacyjnych. Poprawa stanu 

bezpieczeństwa, rozwój opieki geriatrycznej. 

 

Zadanie 1. Powstanie nowych miejsc w domach spokojnej starości oraz wprowadzenie nowych form 

opieki geriatrycznej w układzie społecznym i komercyjnym. 

 

Czas realizacji: lata 2007-2013 

Szacunkowa wartość: 204 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� zapewnienie ludziom starszym spokojnej miejsc w domach spokojnej starości 

 

Zadanie 2. Budowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Litewskim Językiem Nauczania w 

Puńsku. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2009 

Szacunkowa wartość: 6 000 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet państwa, budżet Gminy Puńsk, 

środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� stworzenie lepszych warunków do  nauki dla młodzieży, wyposażenia w sprzęt 

techniczny 

 

Zadanie 3. Termomodernizacja i budowa kotłowni na biomasę w budynkach Zespołu Szkół 

Techniczno-Rolniczych w Sejnach i budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Litewskim 

Językiem Nauczania w Puńsku. 

 

Czas realizacji: lata 2007/2009 

Szacunkowa wartość: 6 000 000 zł 



Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� zmniejszenie środków finansowych ponoszonych w ciągu roku szkolnego na ogrzanie 

budynków obu szkół średnich 

� zmniejszenie ilości zużytego ciepła do ogrzania budynków obu szkół 

 
Zadanie 4. Dostosowanie wyposażenia oraz parametrów technicznych i sanitarnych w Szpitalu 

Powiatowym w Sejnach do norm unijnych 

Czas realizacji: lata 2008-2013 

Szacunkowa wartość: 7 000 000 zł. 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty:  

� poprawa warunków pobytu w szpitalu 

 
Zadanie 5. Doposażenie Szpitala Powiatowego w Sejnach w sprzęt  

Czas realizacji: lata 2007 

Szacunkowa wartość: 1 500 000 zł. 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, INTERREG IIIA 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty:  

� poprawa warunków w szpitalu 

 
Zadanie 6. Zakup sprzętu do odśnieżania i posypywania dróg 

 

Czas realizacji: lata 2008-20013 

Szacunkowa wartość: 1 774 000,00 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

poprawa bezpieczeństwa na drogach 

 
 
Priorytet 5. Modernizacja i rozwój infrastruktury t echnicznej służącej rozwojowi 

turystyki i modernizuj ącemu się rolnictwu oraz ekologii. 
 

Cel 1. Poprawa stanu ochrony środowiska w powiecie. 

 



Zadanie 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, w szczególności w zakresie minimalizacji 

wytwarzania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

 

Czas realizacji: 2007 - 2009 rok 

Szacunkowa wartość: 50 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� zwiększenie stanu czystości środowiska na terenie całego powiatu  

 
Zadanie 2. Opracowanie Powiatowego Programu budowy oczyszczalni przyzagrodowych w 

gospodarstwach agroturystycznych 

 

Czas realizacji: lata 2007 – 2010 rok 

Szacunkowa wartość: 500 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Puńsk, Giby, Sejny, 

Krasnopol, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urzędy Gmin: 

Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol  

Oczekiwane rezultaty: 

� zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w gospodarstwach agroturystycznych 

� poprawa jakości wód podziemnych  poprzez mniejsze zanieczyszczenie środowiska  

 

Cel 2 .  Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 

 

GMINA KRASNOPOL  

Zadanie 1. Ułożenie dywanika asfaltowego  na drodze powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – 

Jegliniec - Wiatrołuża. 

 

Czas realizacji: lata 2007-2009 

Szacunkowa wartość: 1 500 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Krasnopol, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� zmniejszenie czasu dojazdu do miejscowości  

 



Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki z wykonaniem robót 

ziemnych, nawierzchni żwirowej i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 

 

Czas realizacji: 2007-2008 

Szacunkowa wartość: 6 354 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Krasnopol, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1169B Krasnopol – Murowany 

Most 

Czas realizacji: 2008-20010 

Szacunkowa wartość:  500 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Krasnopol, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

 

GMINA PUŃSK 

Zadanie 4. Odnowa nawierzchni asfaltowej na  drodze powiatowej Nr 1159B Szołtany – Puńsk - 

Wojtokiemie. 

 

Czas realizacji: lata 2007-2013 

Szacunkowa wartość: 6 000 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Puńsk, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty:  

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 5. Wykonanie regeneracji nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1160B Puńsk – 

Wojciuliszki - Budzisko. 

 

Czas realizacji: lata 2013 

Szacunkowa wartość: 308 000 zł 

Źródła finansowania:  budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Puńsk, środki 



pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 6. Ułożenie dywanika asfaltowego i wykonanie regeneracji na drodze powiatowej Nr 1162B 

Trakiszki – Poluńce - Widugiery. 

 

Czas realizacji: lata 2013 

Szacunkowa wartość: 3 200 000 zł  

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Puńsk, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 7. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery - 

Sankury  

 

Czas realizacji: lata 2012-2013 

Szacunkowa wartość: 5 684 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Puńsk, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

� odnowa nawierzchni bitumicznej o długości 11,368 km 

 

Zadanie 8. Modernizacja drogi powiatowej nr 1168B Smolany –Wiłkopedzie – Skarkiszki 
(Kielczany) 
 
Czas realizacji: lata 2009-2013  

Szacunkowa wartość: 3 200 000,00 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� ułożenie dywanika asfaltowego 

� zmniejszenie czasu dojazdu do miejscowości  

 



GMINA GIBY  

 

Zadanie 9. Ułożenie dywanika asfaltowego  na drodze powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki - 

Frącki. 

 

Czas realizacji: 2009 – 2012 rok 

Szacunkowa wartość: 2 154 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Giby, środki pomocowe 

UE  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

 

Zadanie 10. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczysko – 

Łoski - Mikaszówka. 

 

Czas realizacji: lata 2007/2010 

Szacunkowa wartość: 2 200 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Giby, środki pomocowe 

UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 11. Wykonanie regeneracji drogi asfaltowej – drogi powiatowej nr 1177B Berżniki – 

Bierżałowce – Giby  

 

Czas realizacji: lata 2013 

Szacunkowa wartość: 360 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Giby, środki pomocowe 

UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 12. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1232B Giby - Rygol. 

 



Czas realizacji: lata 2008/2009 

Szacunkowa wartość: 2 241 597 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Giby, środki pomocowe 

UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wiłkokuk - Zelwa z wykonaniem robót 

ziemnych, nawierzchni żwirowej i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 

 

Czas realizacji: lata 2011/2013 

Szacunkowa wartość: 3 200 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Giby, środki pomocowe 

UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 14. Modernizacja drogi powiatowej nr 1070B Żubrówka  - Maćkowa Ruda – Wysoki Most – 

Pogorzelec – Giby na odcinku Giby – Pogorzelec 

 

Czas realizacji: lata 2008-2010  

Szacunkowa wartość: 2.200 000,00 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

ułożenie dywanika asfaltowego 

zmniejszenie czasu dojazdu do miejscowości  

 

 

GMINA SEJNY I MIASTO SEJNY  

Zadanie 15.  Przebudowa drogi w ciągu drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berżniki  - wykonanie 

robót ziemnych, kanalizacji, chodników i nawierzchni asfaltowej 

 

Czas realizacji: lata 2007-2010 

Szacunkowa wartość: 7 581 593 zł  

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Sejny, środki 



pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urząd Gminy 

Sejny 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 16. Przebudowa i ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1175B Sejny –

Bosse - Bierżałowce. 

 

Czas realizacji: lata 2008-2013 

Szacunkowa wartość: 4 486 662 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Sejny, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki - Żegary 

 

Czas realizacji: lata 2008-2011 

Szacunkowa wartość: 6 401 948 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Sejny, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 18. Odnowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki  

 

Czas realizacji: lata 2011-2013 

Szacunkowa wartość: 2 337 178 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Sejny, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 19. Odnowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary - Dusznica 



Czas realizacji: lata 2011-2013 

Szacunkowa wartość: 3 071 940 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Gminy Sejny, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

Zadanie 20. Modernizacja drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury 
 

Czas realizacji: lata 2010-2012  

Szacunkowa wartość: 2.900 000,00 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

ułożenie dywanika asfaltowego 

zmniejszenie czasu dojazdu do miejscowości  

 

Zadanie 21.  

� Przebudowa ulicy Konopnickiej polegającej na wykonaniu kanalizacji ściekowej i burzowej, 

wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, wykonanie chodników z betonowej kostki 

brukowej. 

 

Czas realizacji: lata 2008-2010 

Szacunkowa wartość: 1 500 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Miasta Sejny, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

� Odnowa ul. 22-go Lipca 

 

Czas realizacji: lata 2009 

Szacunkowa wartość: 700 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Miasta Sejny, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 



Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

� ułożenie chodnika przy ulicy Świerczewskiego 

 

Czas realizacji: lata 2007 

Szacunkowa wartość: 200 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżet Miasta Sejny, środki 

pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� skrócenie czasu dojazdu oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 
 

� ułożenie dywanika asfaltowego oraz chodnika na ulicy Strażackiej 

Czas realizacji: lata 2008 

Szacunkowa wartość: 600 000 zł. 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� ułożenie dywanika asfaltowego 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 
� ułożenie dywanika asfaltowego oraz chodnika na ulicy Ogrodowej 
 
Czas realizacji: lata 2013 

Szacunkowa wartość: 100 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� ułożenie dywanika asfaltowego 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 
� ułożenie dywanika asfaltowego oraz chodnika na ulicy Słowackiego  
 

Czas realizacji: lata 2010 

Szacunkowa wartość: 300 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 



� ułożenie dywanika asfaltowego 

� skrócenie czasu dojazdu do miejscowości oraz zwiększenie komfortu jazdy  

 

 

Priorytet 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

 
Cel 1. Zwiększenie roli i znaczenia Powiatu Sejneńskiego w regionie północno-wschodnim w 

zakresie współpracy międzynarodowej 

 

Zadanie 1. Opracowanie kompleksowego programu współpracy transgranicznej szczególnie 

uwzględniającego problemy turystyki, rolnictwa i wymiany kulturalnej. 

 

Czas realizacji: lata 2007 - 2008  

Szacunkowa wartość: 40 200 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty:  

� nawiązanie kontaktów wśród lokalnych przedsiębiorców w zakresie turystyki, rolnictwa 

i wymiany kulturalnej 

� realizacja wspólnych projektów w w/w dziedzinach  

 

Zadanie 2. Powołanie komisji roboczej na szczeblu powiatu i odpowiednich urzędów za granicą do 

realizacji programu współpracy przygranicznej. 

 

Czas realizacji: lata 2007 - 2008  

Szacunkowa wartość: 40 200 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� realizacja wspólnych projektów o współpracy  

 

Cel 2. Rozwój współpracy międzyregionalnej. 

 

Zadanie 1. Inicjowanie nowych i wspieranie dotychczasowych kontaktów z regionami Unii 

Europejskiej, doświadczonymi w programowaniu rozwoju regionalnego w kontekście przyszłych, 

wspólnych programów kulturalnych i gospodarczych. 



Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 40 200 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� nawiązanie współpracy z innymi państwami Europy Zachodniej i realizacja wspólnych 

projektów 

 

Zadanie 2. Kontynuowanie kontaktów z regionami Europy Wschodniej. 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 40 200 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie turystyki, rozwoju gospodarczego, 

rolnictwa 

 

Zadanie 3. Organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Regionu Pogranicza w Zelwie 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 50 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� powstanie 80 prac w różnych technikach malarskich 

 

Zadanie 4. Organizacja Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Szkół Rolniczych 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2007 roku 

Szacunkowa wartość: 50 000 zł 

Źródła finansowania: budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, budżety Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, budżet Miasta Sejny, środki pomocowe UE 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

Oczekiwane rezultaty: 

� nawiązanie kontaktów ze szkołami rolniczymi na Litwie, Białorusi, 

� wymiana młodzieży ze szkół rolniczych z Litwą, Białorusią 

 



5. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na 
terenie gminy/powiatu/województwa.  

 
 

W ciągu ostatnich 5 lat na terenie powiatu sejneńskiego zrealizowanych zostało szereg 

inwestycji z udziałem środków finansowych z programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej. 

Realizowane działania prowadziły do polepszenia m.in. stanu dróg gminnych i powiatowych, stanu 

środowiska, jakości wody jak i rozwoju lokalnego i współpracy przygranicznej. Przedstawia to poniższa 

tabela:  
 
 

Nr Tytuł Projektu Wnioskodawca Rezultaty projektu 
Całkowity 

koszt 
projektu 

Dofinansowanie  

Instytucje 
finansuj ące projekt 

(nazwa, adres, 
numer telefonu, 

wysoko ść 
wniesionej kwoty) 

ROK 2000 

1.  
Modernizacja drogi 

powiatowej nr 744 Puńsk – 
Szlinokiemie  

Starostwo 
Powiatowe w 

Sejnach 

- Modernizacja drogi 
powiatowej nr 744 150.000  71.000  

Agencja 
Restrukturyzacji  
Modernizacji 
Rolnictwa 

 150.000 71.000  

ROK 2001  

1.  Modernizacja drogi 748 
Krasnowo – Radziucie  

Starostwo 
Powiatowe w 

Sejnach  

- wykonanie 3,15 
nawierzchni 
asfaltowej 

205.842 90.570 Program Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich  

 205.842 90.570  

ROK 2002 

1. 
„Sejneńszczyzna 

przygranicznym szlakiem 
turystycznym Polski i Litwy” 

Starostwo 
Powiatowe w 

Sejnach 

- album 
„Sejneńszczyzna”-
2000egz, 

- folder – 1000egz, 
- seminarium 

poświęcone 
turystyce, 
konferencja  

81.612 57.128 

Stowarzyszenie 
Samorządów 
Polskich Euroregionu 
Niemen, 

3.  
Modernizacja drogi 

powiatowej  
Giby – Zelwa  

Starostwo 
Powiatowe w 

Sejnach 

- modernizacja 3,5 
km drogi Giby – 
Zelwa  

650.000 320.000 SAPARD  

 731.612 377.128  

ROK 2003 

3. „Centrum Europejskie” 
Starostwo 

Powiatowe w 
Sejnach  

- cykl 10  szkoleń z 
wykorzystania 
funduszy unijnych, 

- 2500egz folderu o 
małych 
miasteczkach 
kresowych  

- 5000 ulotek  
- 1000 prezentacji 

multimedialnych o 
regionie 

209.710 155.182 

Phare 2001 
Program Współpracy 
Przygranicznej w 
Regionie Morza 
Bałtyckiego  

 209.710 155.182  

ROK 2004 

1.  
Modernizacja drogi 

powiatowej Nr 1173B 
Krasnopol – Żłobin - Jeziorki 

Powiat 
Sejneński 

1,7 km nawierzchni mineralno 
- bitumicznej 292.673,06 139.722,11 

Współfinansowanie 
ze środków Unii 
Europejskiej, 
Program SAPARD 

2. 

Modernizacja drogi 
powiatowej Nr 1165B 

Krasnowo – Burbiszki – 
Żegary 

Powiat 
Sejneński 

3 km nawierzchni mineralno - 
bitumicznej 536.881,12 254.911,15 

Współfinansowanie 
ze środków Unii 
Europejskiej, 
Program SAPARD 

3. 
Modernizacja drogi 

powiatowej Nr 1202B Wysoki 
Most – Sarnetki - Frącki 

Powiat 
Sejneński  

2,85 km nawierzchni 
mineralno – bitumicznej 550.323,66 253.148,88 

Współfinansowanie 
ze środków Unii 
Europejskiej, 
Program SAPARD 



4. 

Krajowy Program PHARE 
2002 SSG RZL – Promocja 
wzrostu zatrudnienia wśród 

młodzieży 

Starostwo 
Powiatowe w 

Sejnach 
Ul. 1-go Maja 1 

1. Zrealizowane „twarde” rezultaty 
projektu:  
- Indywidualne Plany Działania – 140 
osób  
- poradnictwo zawodowe – 140 osób  
- pośrednictwo pracy – 140 osób  
- szkolenia aktywizacyjne – 140 
osób 
-staże – 38 osób  
- subsydiowane zatrudnienia 12 
osób  
- roboty publiczne – 13 osób  
- uzyskane zatrudnienia po realizacji 
projektu – 44 osoby  
1. . Zrealizowane „miękkie” rezultaty 
projektu (128 osób) : 
- uzyskanie umiejętności 
autoprezentacji i aktywnego 
poruszania się po rynku pracy, 
- nabycie umiejętności 
interpersonalnych, 
- odbudowa poczucia własnej 
wartości oraz przełamanie bierności 
zawodowej, 
- zwiększenie dostępu do 
poradnictwa zawodowego i 
psychologicznego, szkoleń 
zawodowych, 
- nabycie umiejętności 
autoprezentacji i efektywnego 
poruszania się po rynku pracy 
potwierdzonych certyfikatami i 
dyplomami ukończeń szkoleń i 
kursów zwiększających szansę na 
zatrudnienie 

14.545,10 8.727,00 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości w 
Warszawie 

5. 

Program stypendialny dla 
uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu 
Sejneńskiego 

Powiat 
Sejneński 

Stypendia otrzymało 187 
uczniów 171.936,38 171.936,38  

6. 
Program stypendialny dla 

studentów szkół wyższych z 
terenu Powiatu Sejneńskiego 

Powiat 
Sejneński 

Stypendia otrzymało 22 
studentów 32.448,74 32.448,74  

 1.598.808,06 
 

860.894,26  

ROK 2005 

1.  

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1171B 

Ryżówka – Mikołajewo – 
Maćkowa Ruda dł. 5.200 mb 

polegająca na wykonaniu 
podwójnego 

powierzchniowego utrwalenia 
grysem kamiennym oraz 
emulsją asfaltową (etap-

podpisano umowę z Władzą 
Wdrażającą) 

Powiat 
Sejneński 

5,2 km regeneracji istniejącej 
nawierzchni asfaltowej 

282.051,00 
 

67.155 EUR 
Kurs euro 4,20 

zł grudzień 
2004r. 

211.512,00 
 

50.360 EUR 
Kurs euro 4,20 zł 

grudzień 2004r. 

Narodowy Program 
dla Polski 2003, 
Fundusz Projektów 
Infrastruktury 
Okołobiznesowej 
 
(BRIPF) 
Linia budżetowa: 
PL2003/005-
710.06.01 

2. 

Opracowanie trzech 
dokumentacji projektowych 
niezbędnych do złożenia 

wniosku infrastrukturalnego: 
„Przebudowa dróg 

powiatowych w celu 
zintegrowania szlaków 

komunikacyjnych z Litwą i 
Białorusią” w ramach 

INTERREG IIIA 

Powiat 
Sejneński 

Dokumentacje projektowe na 
następujące drogi powiatowe: 
Nr 1232B Giby – Rygol, 
Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – 
Zelwa, 
Nr 1176B Poćkuny - Berżniki 

113.025,56 
 

27.784,06 
EUR Kurs 

euro 4,068 zł 
sierpień 2005r. 

84.768,96 
 

20.838,00 EUR 
Kurs euro 4,068 

zł sierpień 
2005r. 

Phare 2003 
 
Przygotowanie 
projektów 
infrastrukturalnych w 
ramach INTERREG 
IIIA 
Linia budżetowa: 
2003/005-710.01.05 

3. 

„Współpraca transgraniczna 
Polski i Litwy w celu ochrony 
środowiska ludzi i mienia” 

2004/2005 

Powiat 
Sejneński 

- zakup ciężkiego, 
terenowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla 
jednostki PSP w Sejnach 

789.069 553.487 
Narodowy Program 
dla Polski Phare 
2002 

4. 
„Centrum Ratownicze na 
pograniczu Polski, Litwy i 

Białorusi” 2004/2005 

Powiat 
Sejneński 

- zakup, instalacje, montaż, 
konfiguracja sprzętu na 
potrzeby systemu 
informatycznego Centrum 
Ratowniczego PSP w 
Sejnach 

462.230 309.567 
Narodowy Program 
dla Polski Phare 
2003 

5. „Szlakiem polsko – litewskich 
tradycji kulinarnych” 2005 

Starostwo 
Powiatowe 

Sejny 

- referencje – wpis na listę 
produktów tradycyjnych – 11 
produktów 
- wydanie materiałów 
promocyjnych – publikacje 
(2 000 szt.) oraz ulotki (3.500 
szt.) 
- warsztaty 

98.788 78.044 Program Phare 2003 

6. 

Podniesienie standardu usług 
medycznych przez zakup 

nowego sprzętu medycznego 
dla SP ZOZ w Sejnach 

Zakończenie marzec 2006 

SP ZOZ w 
Sejnach 

- aparat USG 
- stół operacyjny 
- lampa bezcieniowa 
- zestaw do badań 
wolterowskich 
- zestaw do badań 
wysiłkowych zbieżnych  

486.000 349.920 ZPORR 



7. 

Program stypendialny dla 
uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu 
Sejneńskiego 

Powiat 
Sejneński 

Stypendia otrzymało 134 
uczniów 171.936,38 171.936,38 EFS oraz Budżet 

Państwa  

8. 
Program stypendialny dla 

studentów szkół wyższych z 
terenu Powiatu Sejneńskiego 

Powiat 
Sejneński 

Stypendia otrzymało 23 
studentów 32.448,74 32.448,74 EFS oraz Budżet 

Państwa 

 1.950.034,68 1.791.684,08  

OGÓŁEM 4.846.006,74 3.346.458,34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
 

Przewiduje się, że w okresie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2007-2013 osiągnięte 

zostaną następujące wskaźniki:  

 

Faza cyklu 
interwencji  Wskaźniki  Szacowana docelowa 

wartość wskaźnika  

Produkty  

1. Długość dróg powiatowych  (km)  
2. Powstanie nowych miejsc pracy w obsłudze 

turystów (osoby)  
3. Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury 

(w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) i 
zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej 
(szt.) 

4. Liczba rozbudowanych, wyposażonych w 
nowy sprzęt techniczny szkół 
ponadgimnazjalnych (szt.) 

15,07 
15 

 
15 

 
 
 

2 

Rezultaty  

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które 
stały się dostępne w wyniku budowy i 
modernizacji dróg.(ha)  

2. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) 
(osoby) 

 
20 

 
 

będzie  oszacowana  
 

 

Oddziaływanie  
1. Wielkość migracji (saldo)  
2. Zainteresowanie turystów zarówno krajowych 

jak i zagranicznych pobytem w regionie (%) 

+2% 
+10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Plan finansowy na lata 2007-2013  
 
 
 
 W niniejszym planie finansowym ujęto zadania, za których wdrażanie odpowiada Starostwo Powiatowe w Sejnach lub jest partnerem w jego realizacji. Plan ten obejmuje siedem lat 

lata od 2007 do 2013 roku. 

 
Nakłady do poniesienia w latach w zł 

Nazwa zadania 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Źródła finansowania  

Priorytet 1. Rozwój turystyki i rekreacji przy wyko rzystaniu posiadanych walorów przyrodniczych, tradycji wielokulturowych i poło żenia przygranicznego. 
Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu poprzez rozwój różnych form turystyki (przyrodniczej, kulturowej, akt ywnej, agroturystyki i turystyki wiejskiej). 
Zadanie 1. Zbudowanie kompleksowego programu rozwoju turystyki i rekreacji, uwzględniającego 
uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz przygraniczne położenie Powiatu Sejneńskiego.   30 000     

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 2. Utworzenie lokalnego programu motywacji, zachęt, preferencji finansowych, ułatwień 
administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorców inwestujących w turystykę, oferujących markowe usługi 
turystyczne, produkty gastronomiczne, organizujących imprezy kulturowe, rozrywkowe, sportowe i inne. 

 30 000      

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 3. Opracowanie programu promocji i marketingu oferty turystycznej Powiatu, przy ścisłym 
współdziałaniu z gminami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury, organizacjami i przedsiębiorstwami branży 
turystycznej. 

 35 000      

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 5. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach       200 000 Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 6. Utwardzenie i odwodnienie terenu przy Zespole Szkół ogólnokształcących  w Sejnach       200 000 Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Środki pomocowe UE 

Cel 2. Rozwój infrastruktury towarzyszącej, w tym szlaków turystycznych.  
Zadanie 1. Opracowanie systemu infrastruktury wspierającej rozwój turystyki (informacja, dostępność do 
różnych obiektów zabytkowych i kulturalnych, serwis techniczny, wypożyczalnie sprzętu, obsługa osób 
niepełnosprawnych itp.). 

 100 000      

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Cel 3. Rozwój współpracy turystycznej z Litwą i Białorusią.  
Zadanie 1. Nawiązanie sprawczych kontaktów oraz opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju turystyki 
transgranicznej, nawiązującej do tradycji Litwy i Białorusi oraz istniejących walorów przyrodniczych, 
klimatycznych i krajobrazowych. 

30 000       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 2. Opracowanie i uruchomienie programu wspólnej promocji turystycznej Powiatu Sejneńskiego 
oraz terenów przygranicznych. 

40 000       

 Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Starostwo Powiatowe w Augustowie, 
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, 

Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol,  
Puńsk,  Sejny, Urząd Miasta Sejny, 

Środki pomocowe UE  
Priorytet 2. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego, wspieranie leśnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa rolnospożywczego, drobnej wytwórczości. 
Cel 2. Rozwój promocji regionalnych produktów pochodzenia rolnego, w tym ,,zdrowej żywności” (tzw. rolnictwa ekologicznego).  



Zadanie 1. Stworzenie systemu promocji powiatowych produktów rolnych. 

200 000       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE) 

Zadanie 2. Pomoc przedsiębiorcom i producentom w uzyskaniu certyfikatów (znaków jakości) dla 
miejscowych, markowych produktów żywnościowych, w tym dla: sękacza, kartaczy, soczewiaków, 
czynaków, itp. Oraz pomoc przy rejestracji produktów tradycyjnych na poziomie krajowym i unijnym . 

 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Cel 3. Rozwój przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i drobnej wytwórczości. 
Zadanie 1. Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i 
drobnej wytwórczości.  50 000      

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 2. Zintensyfikowanie zarybiania jezior i rzek. 

200 400       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, 
Urząd Miasta Sejny, dzierżawcy jezior 

i rzek, Środki pomocowe UE 
Priorytet 3. Dążenie do samowystarczalności energetycznej Powiatu. 
Cel 1. Rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii – wykorzystanie zielonej masy, odpadów z gospodarki drzewnej do produkcji ciepła i przez to zatrzymanie znaczącej części 
środków finansowych wydawanych na węgiel w Powiecie Sejneńskim. 

 

Zadanie 1. Uruchomienie produkcji biomasy paliwowej dla potrzeb Powiatu Sejneńskiego i innych 
obszarów poprzez promocję zagospodarowywania nieużytków, w tym także uruchomienie pilotażowej 
plantacji roślin energetycznych. 

100 200       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 2. Stworzenie warunków uruchomienie produkcji kotłów i urządzeń wykorzystujących biopaliwa z 
myślą o zaspokojeniu potrzeb Powiatu i innych rynków.  40 275  40 275    

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Priorytet 4. Poprawa jako ści życia mieszka ńców, głównie w zakresie edukacji, zdrowia, kultury,  sportu i pomoc rodzinom 
wymagaj ącym wsparcia.  
Cel 1. Ograniczenie bezrobocia.  
Zadanie 2. Inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych służących poszerzeniu zdolności 
adaptacyjnych młodzieży po ukończeniu kształcenia oraz przekwalifikowaniu dorosłych. 

50 100 50 100  40 275    

Starostwo Powiatowe w Sejnach 
Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 3. Wspieranie rozwoju organizacji społecznych, a zwłaszcza prowadzących działalność na rzecz 
powiatu i jego mieszkańców poprzez wydzielenie i zlokalizowanie miejsca spotkań, obrad itp. wraz z 
koniecznym wyposażeniem. 

60 000       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 4. Dostosowanie struktury kształcenia do wymogów lokalnego rynku pracy m.in. poprzez 
zwiększenie różnorodności form i treści nauczania. 

 50 100      

Starostwo Powiatowe w Sejnach 
Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 5. Utworzenie systemu stypendiów dla uczniów zdolnych z uwzględnieniem młodzieży 
wywodzącej się z rodzin mających problemy finansowe. 

 150 000      Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
budżet państwa, środki pomocowe UE, 

Cel 2. Poprawa jakości usług medyczno–ratowniczych, edukacyjnych. Poprawa stanu bezpieczeństwa, rozwój opieki geriatrycznej.  
Zadanie 1. Powstanie nowych miejsc w domach spokojnej starości oraz wprowadzenie nowych form opieki 
geriatrycznej w układzie społecznym i komercyjnym.       204 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 



Zadanie 2. Budowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Litewskim Językiem Nauczania w 
Puńsku. 

  6 000 000     

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
budżet państwa, budżet Urzędu 

Gminy w Puńsku, środki pomocowe 
UE  

Zadanie 3. Termomodernizacja i budowa kotłowni na biomasę w budynkach Zespołu Szkół Techniczno-
Rolniczych w Sejnach i budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Litewskim Językiem 
Nauczania w Puńsku. 

  6 000 000     Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
środki pomocowe UE  

Zadanie 4. Dostosowanie wyposażenia oraz parametrów technicznych i sanitarnych w szpitalu powiatowym 
w Sejnach do norm unijnych        7 000 000 Starostwo Powiatowe w Sejnach, 

środki pomocowe UE 
Zadanie 5. Doposażenie Szpitala Powiatowego w Sejnach w sprzęt 

1 500 000       
Starostwo Powiatowe w Sejnach,  

INTERREG IIIA, środki pomocowe 
UE 

Zadanie 6. Zakup sprzętu do odśnieżania i posypywania dróg       1 774 000 Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
środki pomocowe UE 

Priorytet 5. Modernizacja i rozwój infrastruktury t echnicznej służącej rozwojowi turystyki i modernizuj ącemu się rolnictwu oraz ekologii.  
Cel 1. Poprawa stanu ochrony środowiska w powiecie.  
Zadanie 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, w szczególności w zakresie minimalizacji 
wytwarzania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 10 000 15 000 25 000     

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 2. Opracowanie Powiatowego Programu budowy oczyszczalni przyzagrodowych w 
gospodarstwach agroturystycznych  150 000 150 000  200 000    

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Cel 2 .  Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 
Zadanie 1. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-
Jegliniec-Wiatrołuża.   1 500 000     

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Krasnopol, środki 

pomocowe UE  
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki z wykonaniem robót 
ziemnych, nawierzchni żwirowej i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej  6 354 000      

Starostwo Powiatowe w Sejnach,  
Urząd Gminy Krasnopol, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1169B Krasnopol – Murowany 
Most    500 000    

Starostwo Powiatowe w Sejnach,   
Urząd Gminy Krasnopol, 
Środki pomocowe UE  

Zadanie 4. Odnowa nawierzchni asfaltowej na  drodze powiatowej Nr 1159B Szołtany-Puńsk-
Wojtokiemie.       6 000 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
 Urząd Gminy Puńsk, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 5. Wykonanie regeneracji nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1160B Puńsk-
Wojciuliszki-Budzisko.       308 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Puńsk, 
środki pomocowe UE  

Zadanie 6. Ułożenie dywanika asfaltowego i wykonanie regeneracji na drodze powiatowej Nr 1162B 
Trakiszki-Poluńce-Widugiery.       3 200 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Puńsk, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 7. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury 
      5 684 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Puńsk, 
środki pomocowe UE  

Zadanie 8. Modernizacja drogi powiatowej nr 1168B Smolany –Wiłkopedzie – Skarkiszki (Kielczany) 
       3 200 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Puńsk, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 9. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-
Frącki.      2 154 000  

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Giby 
środki pomocowe UE 

Zadanie 10. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1205B Frącki-Dworczysko-Łoski-
Mikaszówka.    2 200 000    

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Giby, 
środki pomocowe UE 



Zadanie 11. Wykonanie regeneracji drogi powiatowej asfaltowej nr 1177B Berżniki – Bierżałowce - Giby 
      360 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Giby, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 12. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 1232 B Giby - Rygol 
  2 241 597     

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Giby, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa z wykonaniem robót 
ziemnych, nawierzchni żwirowej i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej        3 200 000 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Giby, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 14. Modernizacja drogi powiatowej nr 1070B Żubrówka  - Maćkowa Ruda – Wysoki Most – 
Pogorzelec – Giby na odcinku Giby – Pogorzelec    2 200 000    

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Giby, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 15.  Przebudowa ulic w ciągu drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny-Berżniki - wykonanie robót 
ziemnych, chodników i nawierzchni asfaltowej    7 581 593    

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Sejny, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 16. Przebudowa i ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-
Bierżałowce        4 486 662 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Sejny, 
Środki pomocowe UE 

Zadanie 17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary  
    6 401 948   

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Sejny, 
środki pomocowe UE  

Zadanie 18.  Odnowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki  
      2 337 178 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Sejny, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 19. Odnowa drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica  
      3 071 940 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Sejny, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 20. Modernizacja drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury 
     2 900 000  

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 
Urząd Gminy Sejny, 
środki pomocowe UE 

Zadanie 21. Modernizacja następujących ulic powiatowych w Sejnach: 
� Przebudowa ulicy Konopnickiej polegająca na wykonaniu kanalizacji ściekowej i burzowej, 

wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej.  
� Odnowa ul. 22-go Lipca  
� Ułożenie chodnika przy ulicy Świerczewskiego 
� Ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Ogrodowej 
� Ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Strażackiej 
� Ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Słowackiego 

200 000 600 000  1 000 000 1 500 000  100 000 
Starostwo Powiatowe w Sejnach  

Urząd Miasta Sejny  
środki pomocowe UE  

Priorytet 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  
Cel 1. Zwiększenie roli i znaczenia Powiatu Sejneńskiego w regionie północno-wschodnim w zakresie współpracy międzynarodowej.  
Zadanie 1. Opracowanie kompleksowego programu współpracy transgranicznej szczególnie 
uwzględniającego problemy turystyki, rolnictwa i wymiany kulturalnej. 

20 100 20 100      

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, 
Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 2. Powołanie komisji roboczej na szczeblu powiatu i odpowiednich urzędów za granicą do 
realizacji programu współpracy przygranicznej. 20 100 20 100      

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Cel 2. Rozwój współpracy międzyregionalnej. 
Zadanie 1. Inicjowanie nowych i wspieranie dotychczasowych kontaktów z regionami Unii Europejskiej, 
doświadczonymi w programowaniu rozwoju regionalnego w kontekście przyszłych, wspólnych programów 
kulturalnych i gospodarczych. 

40 200       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 



Zadanie 2. Kontynuowanie kontaktów z regionami Europy Wschodniej. 

 40 200      

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 3. Organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego na Pograniczu  

50 000       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 

Zadanie 4. Organizacja Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Szkół Rolniczych  

50 000       

Starostwo Powiatowe w Sejnach  
Urzędy Gmin: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny, Urząd Miasta Sejny,  
Środki pomocowe UE 



8. System wdrażania 

 
 Niniejszy Plan Rozwoju Powiatu Sejneńskiego na lata 2007-2013 zawiera zadania, których 

wdrażaniem zajmuje się: Starostwo Powiatowe w Sejnach, PUP w Sejnach, ODR  w Sejnach.  

Starostwo Powiatowe w Sejnach odpowiada za wdrażanie następujących zadań: 

Priorytet 1. Rozwój turystyki i rekreacji przy wykorzystaniu posiadanych walorów przyrodniczych, 

tradycji wielokulturowych i położenia przygranicznego. 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu poprzez rozwój różnych form turystyki 

(przyrodniczej, kulturowej, aktywnej, agroturystyki i turystyki wiejskiej). 

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 5, Zadanie 6 

Cel 2. Rozwój infrastruktury towarzyszącej, w tym szlaków turystycznych. 

Zadanie 1, 

Cel 3. Rozwój współpracy turystycznej z Litwą i Białorusią. 

Zadanie 1, Zadanie 2 

Priorytet 2. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego, wspieranie 

leśnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa rolnospożywczego, drobnej wytwórczości. 

Cel 1. Dostosowanie rolnictwa Powiatu do wymagań oraz norm Unii Europejskiej. 

Cel 2. Rozwój promocji regionalnych produktów pochodzenia rolnego, w tym ,,zdrowej żywności” 

(tzw. Rolnictwa ekologicznego). 

Zadanie 1, Zadanie 2 

Cel 3. Rozwój przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i drobnej wytwórczości. 

Zadanie 1, Zadanie 2 

Priorytet  3. Dążenie do samowystarczalności energetycznej Powiatu. 

Cel 1. Rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii-wykorzystanie zielonej masy, odpadów z 

gospodarki drzewnej do produkcji ciepła i przez to zatrzymanie znaczącej części środków finansowych 

wydawanych na węgiel w Powiecie Sejneńskim. 

Zadanie 1, Zadanie 2 

Priorytet 4. Poprawa jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie edukacji, zdrowia, kultury, sportu 

i pomoc rodzinom wymagającym wsparcia. 

Cel 1. Ograniczenie bezrobocia. 

Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5 

Cel 2. Poprawa jakości usług medyczno-ratowniczych, edukacyjnych. Poprawa stanu bezpieczeństwa, 

rozwój opieki geriatrycznej. 

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6 

Priorytet 5. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, służącej rozwojowi turystyki i 

modernizującemu się rolnictwu. 

Cel 1. Poprawa stanu ochrony środowiska w powiecie. 



Zadanie 1, Zadanie 2 

Cel 2. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7, Zadanie 8, Zadanie 9, 

Zadanie 10, Zadanie 11, Zadanie 12, Zadanie 13, Zadanie 14, Zadanie 15, Zadanie 16, Zadanie 17, 

Zadanie 18, Zadanie 19, Zadanie 20, Zadanie 21. 

Priorytet 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

Cel 1. Zwiększenie roli i znaczenia Powiatu Sejneńskiego w regionie północno-wschodnim w zakresie 

współpracy międzynarodowej. 

Zadanie 1, Zadanie 2 

Cel 2. Rozwój współpracy międzyregionalnej. 

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4 

Za wdrażanie pozostałych zadań będą odpowiadać odpowiednie rzeczowo i miejscowo ODR w 

Sejnach, PUP w Sejnach wskazane pod każdym zadaniem w rozdziale 4 pt. ,,Realizacja zadań i 

projektów". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej podczas 
realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sejneńskiego. 
 
 Plan opracował imienny zespół powołany przez Starostę Sejneńskiego, przy współpracy z 

różnymi instytucjami i społeczeństwem. 

 Plan wdrażany będzie poprzez realizację poszczególnych zadań wynikających z celów 

strategicznych. 

 Obserwacja wdrażania poszczególnych zadań należących do kompetencji Starostwa 

Powiatowego w Sejnach prowadzona będzie przez wyznaczoną jednostkę organizacyjną Starostwa 

Powiatowego w Sejnach. Należeć będą do niej następujące zadania: 

� bieżąca ocena stopnia wdrożenia poszczególnych zadań, za których wdrażanie odpowiada 

Starostwo Powiatowe w Sejnach, 

� wnioskowanie aneksów do Planu, 

� sporządzenie raportu końcowego w 2014r. z osiągnięcia realizacji poszczególnych zadań, za 

których wdrażanie odpowiada Starostwo Powiatowe w Sejnach.  

Podczas realizacji poszczególnych zadań wynikających z planu, społeczeństwo powiatu będzie 

na bieżąco informowane o ich realizacji poprzez artykuły w prasie lokalnej i regionalnej, audycje 

telewizyjne i stronę internetową Starostwa Powiatowego w Sejnach. 

 Niniejszy Plan Rozwoju Powiatu Sejneńskiego na lata 2007-2013 zostanie zamieszczony w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 


