RAPORT
O STANIE POWIATU SEJNEŃSKIEGO
za 2018 rok

Sejny, dnia 15 maja 2019r.
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I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j.
Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31
maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3
u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu Sejneńskiego nie skorzystała z powyższego
uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne
wskazane w ustawie.

II.

Podstawowe dane dotyczące Powiatu Sejneńskiego
Położenie administracyjne i powierzchnia

Powiat Sejneński leży na północno - wschodnim krańcu województwa podlaskiego na
Pojezierzu Litewskim, precyzyjniej są to tereny określane jako "Ziemia Sejneńska" lub inaczej Pagórki
Sejneńskie. Krajobraz tego terenu charakteryzuje się dużą lesistością oraz dużą ilością jezior.
Powiat Sejneński graniczy z:
- Republiką Litewską od północnego-wschodu,
- Republiką Białoruską od wschodu,
- Powiatem Augustowskim od południa,
- Powiatem Suwalskim od zachodu.
Powiat sejneński zajmuje powierzchnię 855 km2 (4,2 % obszaru województwa podlaskiego),
w tym lasy stanowią 42% ogólnej powierzchni, 48% stanowią użytki rolne, 10% stanowią akweny
wodne i pozostałe tereny.

Tabela 1. Podział
administracyjny Powiatu
Sejneńskiego
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Tabela 2. Dane statystyczne gmin Powiatu Sejneńskiego

Nazwa gminy

Rodzaj gminy

Giby
Krasnopol
Puńsk
Sejny
Sejny
Powiat Sejneński

Miejscowości ogółem

Sołectwa ogółem

53
41
33
53
1
181

27
37
33
48
1
146

wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
miejska
x

Powierzchnia
ogółem w km²
323
172
139
217
4
855

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018.

Tabela 3. Liczba miejscowości oraz powierzchnia poszczególnych gmin Powiatu.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2018.

Ludność
Stan ludności faktycznie zamieszkującej powiat sejneński w grudniu 2017 roku wyniósł 20.270
osób, co oznacza, że średnie zaludnienie na 1 km2 w powiecie wynosi 24 mieszkańców. Według
danych statystycznych liczba ludności na terenie powiatu na przestrzeni ostatnich lat zmniejsza się.
W roku 2013 teren powiatu zamieszkiwało 20 891 mieszkańców, do 2017 roku liczba ta zmniejszyła
się do 20 270 mieszkańców, jest to pomniejszenie liczby ludności o 621 osób.
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Tabela 4. Liczba mieszkańców Powiatu Sejneńskiego w latach 2013-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2018.

Zmiana poziomu liczby ludności wynika w zdecydowanej większości z migracji, z zestawienia
zamieszczonego poniżej wynika, iż od 2013 roku saldo utrzymuje się na niskim poziomie o około -119
do -89.

Tabela 5. Saldo migracji na obszarze Powiatu Sejneńskiego w latach 2013-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2018.
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Ludność w wieku produkcyjnym stanowi około 62% całej populacji mieszkańców powiatu,
ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi około 17%, a w wieku poprodukcyjnym około 21%
mieszkańców.
Podstawowe dane dotyczące ludności Powiatu Sejneńskiego przedstawiono w poniższej
tabeli.

Tabela 6. Podstawowe dane dotyczące ludności Powiatu Sejneńskiego.

Powierzchnia
[km2]

Liczba
mieszkańców

Giby

323

Krasnopol

Gmina

Liczba

Miejscowości
wiejskie

Gęstość
zaludnienia
[osób/km2]

K

M

2757

1381

1376

53

9

172

3841

1865

1976

41

22

Puńsk

139

4193

2078

2115

33

31

Sejny

217

4007

1928

2079

53

18

4

5472

2890

2582

X

1219

855

20270

10142

10128

180

24

Miasto Sejny
Powiat Sejneński
stan na 31.12.2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2018.
x-wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe

Powiat Sejneński charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym -65. Pozostałe gminy
wiejskie i gmina miejska charakteryzowały się również ujemnym przyrostem naturalnym.
Tabela 7. Przyrost naturalny w Gminach Powiatu Sejneńskiego w latach 2014 i 2017.
Przyrost naturalny

2014

2017

Gmina Giby

-11

-14

Gmina Krasnopol

-24

-14

Gmina Puńsk

0

-22

Gmina Sejny

-20

-32

Gmina miejska Sejny

-10

-13

Powiat ogółem

-65

-95

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2018.
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III.

Zadania powiatu.

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin
wymienionych w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć zasadniczych
grup tematycznych, takich jak:
1) infrastruktura społeczna –edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna,
pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka,
2) infrastruktura techniczna –transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
3) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli –obronność, ochrona przeciwpożarowa,
ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska,
4) ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne –gospodarka wodna, rolnictwo,
leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,
5) działalność organizatorska –przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka
prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami
pozarządowym.

IV.

Finanse powiatu.

Plan budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018r. został przedstawiony w uchwale Rady Powiatu
Sejneńskiego Nr XXXIX/208/2017 z dnia 28.12.2017r. Zgodnie z w/w uchwałą dochody Powiatu
Sejneńskiego zostały zaplanowane na kwotę 25 799 864 zł, zaś wydatki - na kwotę 26 799 864 zł. Na
koniec 2018 roku planowane dochody wyniosły 27 231476 zł, a wydatki na kwotę 29 110972zł.
Ostatecznie w 2018r. wykonanie dochodów wyniosło 24 442566,80 zł, co stanowi 90 % planu.
Podstawowe dane finansowe Powiatu Sejneńskiego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8 . Finanse Powiatu Sejneńskiego w latach 2017 – 2018 r.

L.p.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.

A. DOCHODY OGÓŁEM, w tym
1. Dochody własne
2. Subwencja ogólna
3. Dotacje celowe z budżetu państwa
oraz inne dotacje
Środki z Unii Europejskiej
B.WYDATKI OGÓŁEM
1. Wydatki bieżące
2. Wydatki inwestycyjne
w tym wnioskowany obiekt
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D. FINANSOWANIE - PRZYCHODY
1. Kredyt bankowy
2. Pożyczka

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

19 865 552,19
5 068 587,42
7 636 742,00

24 442 566,80
5 669 694,38
8 032 758,00

Rok 2018/Rok 2017
(%)
123,04
111,86
105,19

6 109 249,02
1 050 973,75
18 486 224,27
17 148 661,32
1 327 562,95
0,00
1 398 327,92
1 284 591,37
0,00
0,00

9 020 996,56
1 719 117,86
23 847 675,60
17 864 194,37
5 983 481,23
103 430,70
594 891,20
2 276 416,09
560 000,00
0,00

147,66
163,57
129,00
104,17
450,71
0,00
42,54
177,21
0,00
0,00

Rok 2017

Rok 2018
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14. 3. Inne (podać jakie)
E. SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK,
PORĘCZEŃ, WYKUPU PAPIERÓW
15. WARTOŚCIOWYCH
16. F. SPŁATY ODSETEK
G. STAN SKUMULOWANEJ
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ
17. 31 GRUDNIA

V.

1 284 591,37

1 716 416,09

133,62

377 503,20
66 058,62

447 504,00
57 987,51

118,54
87,78

-233 201,31

361 693,53

-

Rada Powiatu Sejneńskiego.

1. W roku 2018 w ramach V kadencji struktura Rady Powiatu Sejneńskiego przedstawiała się
następująco:
Ryszard Grzybowski - Przewodniczący Rady
Antoni Baudzis - Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Franciszek Alszko
Romuald Witkowski/ Danuta Szymczyk
Alicja Wysocka
Maciej Tomasz Plesiewicz
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz
Rafał Sławiński
Lucyna Fidrych
Józef Chmielewski
Mirosław Czarniecki
Stanisław Kwaterski
Józef Miszkiel
Józef Ryszard Stankiewicz
Andrzej Szturgulewski

2. Dnia 23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Sejneńskiego VI kadencji,
gdzie struktura przedstawia się następująco:
Ryszard Grzybowski - Przewodniczący Rady Powiatu
Jolanta Malinowska - Wiaktor - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Franciszek Alboszta
Piotr Franciszek Alszko
Antoni Baudzis
Lucyna Fidrych
Stanisław Jastrzębski
Janusz Krajewski
Waldemar Krakowski
Stanisław Kwaterski
Janusz Moroz
Maciej Tomasz Plesiewicz
Anna Siebert
Józef Ryszard Stankiewicz
Alicja Wysocka
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VI.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu Sejneńskiego w 2018 r.

1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Sejneńskiego – uchwały podjęte w 2018 r.
Uchwała (numer/data
Lp.
Informacja o wykonaniu
podjęcia/przedmiot
Uchwała Nr XLI/217/2018 z dnia 2
marca 2018 r. w sprawie uchwalenia
Powiatowego programu zapobiegania Program został opracowany i jest w trakcie
1.
przestępczości oraz porządku
realizacji .
publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na lata 2018-2020
Uchwała Nr XLI/218/2018 z dnia
2
marca 2018 r. w sprawie określenia
zadań powiatu realizowanych w roku
Określono zadania powiatu realizowane w
2.
2018 w ramach środków
rakach Środków PFRON .
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XLI/219/2018 z dnia 2
marca 2018 r. uchylająca uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na
3.
Uchwała zrealizowana.
udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości w trybie
bezprzetargowym
Uchwała Nr XLVI/299/2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie przyjęcia
4.
Uchwała w trakcie realizacji .
Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020
Uchwała Nr XLVII/231/2018 z dnia 19
czerwca 2018 r. w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych
na wkład własny na realizację projektu
5.
Uchwała zrealizowana.
pod nazwą „Wzmacnianie współpracy
partnerów transgranicznych w
zakresie wsparcia starzejącego się
społeczeństwa i usług socjalnych”
Uchwała Nr XLVIII/237/2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w
6. sprawie przystąpienia do
Uchwała zrealizowana.
Stowarzyszenia Suwalsko – Sejneńska
Lokalna Grupa Działania
Uchwała Nr XLVIII/238/2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie wyboru
7.
Uchwała zrealizowana.
przedstawiciela Powiatu Sejneńskiego
do Stowarzyszenia „Euroregion
9

8.

9.

Niemen”
Uchwała Nr XLVIII/239/2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w
sprawie tworzenia Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Suwalsko – Augustowskie”
Uchwała Nr XLIX/243/2018 z dnia 27
sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w
sprawie określenia zadań powiatu
realizowanych w roku 2018 w ramach
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr L/246/2018 z dnia 27
września 2018 r. w sprawie zwolnienia
10.
z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

11.

Uchwała Nr L/248/2018 z dnia 27
września 2018 r. o zmianie uchwały w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Sejneńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z
dnia 02.10.2018 r. poz. 3906)

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 30
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek
12.
ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Sejneńskiego w 2019 r.(Dz. Urz. Woj.
Podl. z dnia 10.12.2018 r. poz. 4989)
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 30
listopada 2018 r. w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy
Powiatu Sejneńskiego z organizacjami
13. pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2019” (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia
05.12.2018 r. poz. 4875)
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 30
14. listopada 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Sejny

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.
a) Podjęte działania: Uchwała została
przekazana Dyrektorowi ZSO w
Sejnach
b) Środki finansowe wykorzystane na
realizację uchwały: nie dotyczy
c) Osiągnięte rezultaty: nie dotyczy

Uchwała zrealizowana.

Uchwała w trakcie realizacji.
a) Podjęte działania: uchwała
została przekazana do aptek na
terenie powiatu i do Urzędów
Gmin
b) Środki finansowe wykorzystane
na realizację uchwały: nie dotyczy
c) Osiągnięte rezultaty: nie dotyczy.

Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwała zrealizowana
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 30
listopada 2018 r. o zmianie uchwały w
sprawie tworzenia Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Suwalsko – Augustowskie”
Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w
sprawie określenia zadań powiatu
realizowanych w roku 2018 w ramach
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie
desygnowania delegata na
Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich
Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
przedstawicieli Rady Powiatu
Sejneńskiego
Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w
sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Suwalsko – Sejneńska
Lokalna Grupa Działania
Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie i
przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na obszarze
Powiatu Sejneńskiego na rok 2019 (Dz.
Urz. Woj. Podl. z dnia 28.12.2018 r.
poz. 5443)

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała w trakcie realizacji.

2. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Sejneńskiego – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. ,
ale obejmujące swym zasięgiem 2018 r.
Uchwała (numer/data
Lp.
Informacja o wykonaniu
podjęcia/przedmiot
Uchwała Nr XVI/92/2016 z dnia 29
lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia
Uchwała realizowana, monitorowana przez
1.
Zintegrowanego Programu Rozwoju
pracownika Starostwa Powiatowego w Sejnach.
Powiatu Sejneńskiego na lata 20162020
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uchwała Nr XVIII/100/2016 z dnia 29
kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Powiecie Sejneńskim na
lata 2016-2020”
Uchwała Nr XVIII/101/2016 z dnia 29
kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia „Powiatowego Programu
Profilaktycznego w Zakresie
Promowania i Wdrażania
Prawidłowych Metod
Wychowawczych w Stosunku do
Dzieci w Rodzinach Zagrożonych
Przemocą w Rodzinie w Powiecie
Sejneńskim na lata 2016-2020”
Uchwała Nr XX/113/2016 z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w
Powiecie Sejneńskim na lata 20162022
Uchwała Nr XXVII/152/2017 z dnia 31
stycznia 2017 w sprawie przyjęcia
„Programu ochrony środowiska
Powiatu Sejneńskiego na lata 20172020, z perspektywą na lata 20212024” wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
Uchwała Nr XXVIII/157/2017 z dnia 24
lutego 2017 r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych na terenie
Powiatu Sejneńskiego
Uchwała Nr XXVIII/161/2017 z dnia 24
lutego 2017 r. w sprawie określenia
zadań powiatu realizowanych w roku
2017 w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Uchwała realizowana, monitorowana przez
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach.

Uchwała realizowana, monitorowana przez
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach.

Uchwała realizowana, monitorowana przez
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach.

Uchwała realizowana, monitorowana przez
pracownika Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Uchwała zrealizowana:
a) Podjęte działania: uchwała została
przekazana do ZSO w Sejnach i LO z
LJN im. 11 Marca w Puńsku
b) Środki finansowe wykorzystane na
realizację uchwały: nie dotyczy
c) Osiągnięte rezultaty: nie dotyczy

Uchwała zrealizowana.
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Uchwała Nr XXIX/164/2017 z dnia 31
marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe oraz
8.
ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych na terenie
Powiatu Sejneńskiego na okres od
dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia
13.04.2017 r. poz. 1459)
Uchwała Nr XXXI/172/2017 z dnia 31
maja 2017 r. w sprawie zmian do
9.
Zintegrowanego Programu Rozwoju
Powiatu Sejneńskiego na lata 20162020
Uchwała Nr XXXIII/179/2017 z dnia 23
czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia
10.
z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Uchwała Nr XXXVI/192/2017 z dnia 12
października 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie
i przechowywanie statków lub innych
11.
obiektów pływających na obszarze
Powiatu Sejneńskiego na rok 2018 (Dz.
Urz. Woj. Podl. z dnia 17.10.2017 r.
poz. 3855)
Uchwała Nr XXXVI/194/2017 z dnia 12
października 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu
13. Sejneńskiego na wydzierżawienie
nieruchomości zabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy
Sejny
Uchwała Nr XXXVII/196/2017 z dnia
28 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
14. ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Sejneńskiego w 2018 roku (Dz. Urz.
Woj. Podl. z dnia 30.11.2017 r. poz.
4429)
Uchwała Nr XXXVII/197/2017 z dnia
15.
28 listopada 2017 r. w sprawie

Uchwała zrealizowana:
a) Podjęte działania: uchwała została
przekazana do ZSO w Sejnach i LO z
LJN im. 11 Marca w Puńsku
b) Środki finansowe wykorzystane na
realizację uchwały: nie dotyczy
c) Osiągnięte rezultaty: nie dotyczy

Uchwała realizowana, monitorowana przez
pracownika Starostwa Powiatowego w Sejnach
.

Uchwałę zrealizowano.

Uchwałę zrealizowano.

Uchwałę zrealizowano.

Uchwałę zrealizowano:
a) Podjęte działania: uchwała została
przekazana do aptek na terenie
powiatu i do Urzędów Gmin
b) Środki finansowe wykorzystane na
realizację uchwały: nie dotyczy.
Osiągnięte rezultaty: nie dotyczy
Uchwałę zrealizowano.
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ustalenia
wysokości
opłat
za
usuwanie pojazdów z drogi i ich
przechowywanie
na
parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w
przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz.
Woj. Podl. z dnia 30.11.2017 r. poz.
4428)
Uchwała Nr XXXVII/199/2017 z dnia
Uchwałę zrealizowano:
28 listopada 2017 r. w sprawie
a) Podjęte działania: Uchwała została
organizacji wspólnej obsługi jednostek
przekazana Dyrektorowi ZSO w Sejnach
16. organizacyjnych zaliczanych do
b) Środki finansowe wykorzystane na
realizację uchwały: nie dotyczy
sektora finansów publicznych, dla
c) Osiągnięte rezultaty: nie dotyczy
których Powiat Sejneński jest organem
prowadzącym
Uchwała Nr XXXVII/201/2017 z dnia
28 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy
Powiatu Sejneńskiego z organizacjami
17. pozarządowymi oraz innymi
Uchwałę zrealizowano.
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia
30.11.2017 r. poz. 4427)
Uchwała Nr XXXVII/202/2017 z dnia
28 listopada 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie określenia zadań
18. powiatu realizowanych w roku 2017 w Uchwałę zrealizowano.
ramach środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

VII.

Zarząd Powiatu Sejneńskiego.

1. W V kadencji Zarząd Powiatu w 2018 roku kształtował się następująco :
- Piotr Franciszek Alszko – Starosta ,
- Romuald Witkowski/ Jolanta Malinowska- Wiaktor – Wicestarosta ,
- Alicja Wysocka – Członek Zarządu,
- Eugeniusz Kuklewicz- Członek Zarządu,
- Maciej Tomasz Plesiewicz – Członek Zarządu.
2. W VI kadencji Zarząd Powiatu ukonstytuował się w następującym składzie:
- Maciej Tomasz Plesiewicz – Starosta,
- Antoni Baudzis – Wicestarosta,
- Lucyna Fidrych – Członek Zarządu,
- Alicja Wysocka – Członek Zarządu,
- Stanisław Kwaterski – Członek Zarządu.
14

VIII.

Starostwo Powiatowe w Sejnach.

Powiat Sejneński wykonuje zadania własne i zadania zlecone za pomocą Starostwa
Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. W ramach Starostwa Powiatowego funkcjonują
następujące wydziały i samodzielne stanowiska:
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Finansowy
- Wydział Architektury i Budownictwa
- Wydział Komunikacji i Dróg
- Wydział Geodezji i Kartografii
- Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego, kontroli
- Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
i spraw obronnych
- Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Radca Prawny.
Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Sejnach na dzień 31.12.2018 roku wynosił
35 osób (34.8 etatów). W 2018 roku zorganizowano staże dla 21 osób bezrobotnych.
W niniejszym opracowaniu obrazując pracę Starostwa skupiono się na Wydziałach, które
maja największy kontakt z mieszkańcami powiatu i są najbardziej istotne z punktu widzenia
obywatela:

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Zapewnia dostęp do bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej w zakresie
indywidualnej ochrony interesów konsumenckich. Rzecznik konsumentów prowadzi również na rzecz
zainteresowanego konsumenta postępowania wyjaśniające i interwencyjne, zmierzające
do polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia interesów konsumenckich.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2018 zrealizował 36 wystąpień pisemnych
w związku ze zgłoszonymi przez mieszkańców problemami. Ponadto udzielił 180 porad
konsumenckich (konsultacje osobiste i telefoniczne).

- Wydział Architektury i Budownictwa
Do zakresu działania powiatu należą sprawy z zakresu ustawy Prawo budowlane.
Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych w I instancji przyznano starostom.
W/w wydział oprócz wydawania pozwoleń na budowę prowadzi też sprawy związane
z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wśród inwestycji, na które udzielono
pozwolenia w analizowanym okresie były m.in. budowy: dróg, sieci (oświetlenia terenu,
kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), obiektów usługowych, handlowych, domów
mieszkalnych jednorodzinnych.
W 2018 r. wydano 158 decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę. Wpłynęło 194 wniosków
dotyczących pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Przyjęto także 284 zgłoszenia robót budowlanych.
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- Wydział Komunikacji i Dróg
Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom znalazło się też zadanie związane
z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Zadania te realizuje w tutejszym urzędzie Wydział
Komunikacji i Dróg, który także prowadzi m.in. rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz realizuje zadania związane z wydawaniem
międzynarodowych praw jazdy, licencjami na przewóz drogowy.
W 2018 roku wpłynęło do Wydziału 4806 wniosków (w tym 1560 dotyczących praw jazdy).
Wydanych zostało 4806 decyzji (w tym 1120 dotyczących prawa jazdy).

- Wydział Geodezji i Kartografii
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zadania wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w systemie
informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz
zajmuje się przyjmowaniem projektów na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych.
W 2018 roku do wydziału wpłynęło 3477 wniosków do realizacji.
Na powyższe składa się: 2446 wniosków o dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego, zgłoszeń prac geodezyjnych, wniosków o uwierzytelnienie, wniosków o wypisy
i wyrysy, 1031 wniosków dotyczących dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków .

- Inne zadania:
Ponadto Starostwo Powiatowe wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska, oświaty,
kultury i promocji. W 2018 roku Powiat zorganizował i sfinansował dożynki powiatowe.
W 2018r. funkcjonowały na terenie powiatu punkty nieodpłatnej pomocy prawnej :
w Starostwie Powiatowym w Sejnach oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Puńsku. Z pomocy w w/w
punktach mogły skorzystać następujące osoby (spełniające jeden z poniższych warunków):
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia;
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie
Dużej Rodziny;
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) nie ukończyła 26 lat;
6) ukończyła 65 lat;
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
W 2018 roku udzielono 219 porad prawnych.
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IX.

Realizacja zadań powiatu przez jednostki organizacyjne Powiatu
Sejneńskiego.

A. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SEJNACH:

Liczba pracowników na dzień 31.12.2018r. wyniosła 7 osób (6,5 etatu).
Na podstawie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rada powiatu w formie uchwały określa
zadania, na które przeznacza środki przekazane w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W roku 2018 w ramach realizacji zadań ze środków PFRON podjęte zostały następujące
uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego:
1. Uchwała Nr XLI/218/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu
realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
2. Uchwała Nr XLIX/243/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie
określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia
zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W ramach realizacji w/w uchwał w roku 2018 realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na realizację zadań w ramach środków PFRON
w roku 2018 wykorzystano łącznie 668.970,00 zł. w tym:
a) dofinansowanie kosztów działania WTZ, wydano łącznie 591.200,- zł (w tym środki Powiatu
63.320,- zł, PFRON 497.880,- zł oraz 30.000,- zł inne źródła finansowania) na 30 uczestników
– jednostką prowadzącą jest Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Sejnach.
b) wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy- wydano 39.750,- zł- zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy.
a) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym – 57.105,- zł (głównie refundowane były: aparaty słuchowe, kule,
obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, cewniki, worki, podkłady oraz
pieluchomajtki)- 92 wnioski,
b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikowaniu się- na wnioski 19
indywidualnych osób niepełnosprawnych, wypłacono łącznie – 36.706,c) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 7.320,- zł – 5 osób
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 6.370,- 4 umowy
e) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 7.524,- 8 osób
f) instrumenty i usługi rynku pracy - 39.750,- 8 osób,
g) koszt obsługi - 16.315,- zł

17

B. EDUKACJA PUBLICZNA:
Powiat Sejneński posiada zróżnicowaną ofertę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w skład
których wchodzą: licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne
dla młodzieży i dorosłych. Według stanu na koniec 2018 roku Starostwo Powiatowe w Sejnach było
organem prowadzącym dla 1 zespołu szkół, 1 liceum ogólnokształcącego oraz 1 placówki oświatowej
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Na terenie powiatu działają również placówki prowadzone
przez jednostki administracji rządowej (Minister Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
1. Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku
Liczba pracowników w jednostce w 2018 roku wyniosła 18 osób, w tym liczba nauczycieli 14
(8,98 etatów) i 4 (3,25 etatu) pracowników administracji – obsługi. W szkole uczyło się 60 uczniów
w 3 oddziałach.
Informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał Rady Powiatu Sejneńskiego, do których
wykonania w 2018 r. Zarząd Powiatu Sejneńskiego zobowiązał jednostkę
1. Uchwała Nr XLVI/230/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów na czas nieoznaczony.
2. Odstąpiono od ogłoszenia przetargu na wynajem dwóch lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynku Internatu na czas nieoznaczony.
3. Środki wykorzystane w realizację uchwały - 0 zł.
4. Osiągnięte rezultaty - Podpisano dwie umowy na wynajem na czas nieoznaczony
dwóch lokali mieszkalnych z lokatorami, którzy wcześniej zamieszkiwali w
lokalach Internatu.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach
Liczba pracowników w jednostce w 2018 roku wyniosła 44 osób, w tym 3 pracowników
sezonowych. Liczba nauczycieli wynosi 32 (26,14 etatów) i 12 pracowników administracji – obsługi, w
tym 3 pracowników sezonowych. W szkole uczyło się 194 uczniów w tym w Liceum
Ogólnokształcącym 128 uczniów w 6 oddziałach, Technikum 56 uczniów w 4 oddziałach i Gimnazjum
10 uczniów w 1 oddziale.
W szkole w 2018 roku realizowano następujące projekty:
1.Projekt „Kompleksowy program wsparcia LO w Sejnach”
Wnioskodawca/Realizator Stowarzyszenie „Szymon Konarski” w Sejnach w
partnerstwie
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Projekt skierowany jest do uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej
Liceum Ogólnokształcącego poprzez realizację zadań projektowych ukierunkowanych na rozwój
kompetencji kluczowych dla 211 uczniów i uczennic oraz 10 nauczycieli, nauczycielek do końca
stycznia 2019 roku.
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Wartość projektu 111 380,00 zł
2.Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 Priorytetu III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 „Kształcenie
i edukacja”, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Rezultaty Projektu:
- 120 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla 32 uczniów LO;
- 60 godzin zajęć z kółka zainteresowań z języka angielskiego dla 16 uczniów;
- zakup 6 zestawów pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego za kwotę 4 582,00 zł
- 60 godzin zajęć wyrównawczych z języka francuskiego dla 16 uczniów LO;
- 60 godzin zajęć z kółka zainteresowań z języka francuskiego dla 16 uczniów;
- zakup 4 zestawów pomocy dydaktycznych do nauki języka francuskiego za kwotę 2 906,00 zł
- 60 godzin zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania naukowo – techniczne (fizyka,
technika) dla 20 uczniów LO;
- zakup 3 zestawów pomocy dydaktycznych do nauki fizyki, techniki za kwotę 7 520,00 zł
- dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (VI.2017, VI.2018) dla 32
uczniów;
- 60 godzin zajęć dodatkowych z podstaw programowania dla 20 uczniów;
- 60 godzin zajęć dodatkowych Grafik komputerowy dla 20 uczniów;
- zakup programu komputerowego CorelDraw na 16 stanowisk do szkolnej pracowni komputerowej
za kwotę 2 000,00 zł
- 60 godzin zajęć z przedsiębiorczości dla 24 uczniów;
- zakup 2 zestawów pomocy dydaktycznych do nauki przedsiębiorczości za kwotę 680,00 zł
- 211 sztuk Indywidualnych Planów Edukacyjno - Zawodowych dla 211 uczniów LO oraz 16 godzin
doradztwa zawodowego grupowego;
- 8 godzin szkolenia dla 10 nauczycieli ZSO „Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela”;
- wzrost jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego poprzez
realizację zadań projektowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 211 uczniów
i uczennic oraz 10 nauczycieli, nauczycielek do końca stycznia 2019 roku.

2.Projekt Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Sejnach”
Wnioskodawca Stowarzyszenie „Szymon Konarski” w Sejnach w partnerstwie z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia i dopasowanie systemów kształcenia
i szkolenia do potrzeb rynku pracy w ZSO w Sejnach. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli
Technikum w Sejnach o profilu Informatyk.
Cele szczegółowe:
- dostosowanie oferty edukacyjnej ZSO poprzez realizację certyfikowanych szkoleń oraz zajęć
specjalistycznych we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
- dostosowanie kwalifikacji 10 nauczycielom ZSO do wymogów rynku pracy w formie szkoleń;
- zwiększenie szans na zatrudnienie 30 uczniom Technikum poprzez realizację poradnictwa
zawodowo - edukacyjnego we współpracy z pracodawcami do VI 2018;
- dostosowanie oferty kształcenia ZSO poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni
komputerowej;
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- podniesienie motywacji do samorozwoju i kształcenia poprzez program stypendialny dla 5 uczniów.
Wartość projektu 363 266,25 zł
Dofinansowanie: 344 866,25 zł
Wkład własny: 18 400,00 zł (w postaci wynajmu sal na zajęcia)
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 Priorytetu III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.3 „Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” Poddziałania 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Rezultaty projektu:
- Szkolenia „Programowanie robotów” w liczbie 235 godzin dydaktycznych, które zakończone
zostaną certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC.
Do szkoleń zakupione zostaną podręczniki dla uczestników (30 szt.) oraz robot do prowadzenia zajęć
(1 szt.);
- Szkolenia „Tester oprogramowania” w liczbie 115 godzin dydaktycznych, które zakończone zostaną
certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC.
Na szkolenie zakupione zostaną podręczniki dla uczestników (30 szt.);
- Szkolenie „Grafika komputerowa” w liczbie 84 godzin dydaktycznych, które zakończone zostanie
certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC.
Na szkolenie zakupione zostaną podręczniki dla uczestników (10 szt.), Oprogramowanie CorelDraw
(licencja na 11 stanowisk), Oprogramowanie Adobe Photoshop (licencja na 11 stanowisk),
Oprogramowanie Adobe Illustrator (licencja na 11 stanowisk);
- Szkolenie „Druk 3D” w liczbie 45 godzin dydaktycznych, które zakończone zostanie certyfikowanym
egzaminem zewnętrznym firmy VCC. Na szkolenie zakupione zostaną podręczniki dla uczestników
(10 szt.), wynajęta zostanie drukarka 3D wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych;
- Szkolenie „Systemy mobilne w biznesie” w liczbie 45 godzin dydaktycznych, które zakończone
zostanie certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC. Na szkolenie zakupione zostaną
podręczniki dla uczestników (10 szt.);
- Kurs prawo jazdy kat. B dla 20 osób. Opłacony zostanie kurs, badania lekarskie oraz egzamin na
prawo jazdy (pierwszy);
- Poradnictwo zawodowo – edukacyjne, czyli poradnictwo indywidualne (90 godz.)
oraz warsztaty grupowe (12 godz.);
- Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wsparcie to otrzyma 5 uczniów z najwyższą
średnią ocen za rok szkolny 2016/2017 (5 os. x 10m-cy x 750 zł. Razem: 37 500 zł);
- Szkolenie „TIK w pracy nauczyciela” liczbie 80 godzin dydaktycznych, które zakończone zostanie
certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC.
Na szkolenie zakupione zostaną podręczniki dla uczestników (10 szt.) oraz catering;
- Zakup wyposażenia pracowni na kierunku technik informatyk na kwotę 66 903,00 zł
- poprawa jakości kształcenia i dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy
poprzez realizację zadań projektowych.
3.Projekt „InfoTechnoSejny”
Cele projektu:
- podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych
zwiększających szanse na rynku pracy u 30 uczniów Technikum o profilu informatycznym
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach uczestniczących w stażach u zagranicznych
pracodawców w Czechach w branży IT do IX 2019;
- podniesienie internacjonalizacji Technikum o profilu informatycznym w Zespole Szkół
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Ogólnokształcących w Sejnach do IX 2019.
Dofinansowanie: 82 122,00 euro
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w 100%.
Rezultaty projektu:
- podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych
zwiększających szanse na rynku pracy u 30 uczniów Technikum o profilu informatycznym w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Sejnach uczestniczących w stażach u zagranicznych pracodawców w
Czechach w branży IT do IX 2019;
- podniesienie internacjonalizacji Technikum o profilu informatycznym w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach do IX 2019.

4.Projekt „Sejneński Informaty”
Wartość projektu 306 031,25 zł
Dofinansowanie: 290 231 25 zł
Celem głównym projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych 30uczniów/
uczennic (4K) i 4 nauczycieli/ nauczycielek (3K) Technikum Informatycznego poprzez uczestnictwo
w stażach zawodowych w przedsiębiorstwach pozostających w kręgu zainteresowań szkół ze
względu na efektywny plan doskonalenia kompetencji uczniów i nauczycieli jak również branżę
i poziom zaawansowania do końca VIII 2019r.
Rezultaty projektu:
- 30ucz. (4K) którzy zakończyli udział w projekcie i podwyższyli swoje kompetencje zawodowe i
wzmocnili zdolność do zatrudnienia
- 4 naucz. (3 K) którzy zakończyli udział w projekcie i podwyższyli swoje kompetencje zawodowe
- 1 szkoła( ZSO w Sejnach):Technikum Informatyczne , które otrzymało wsparcie i wdrożyło program
rozwoju podnoszący jakość i atrakcyjność praktycznej nauki zawodu Informaty.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sejnach:
Liczba pracowników w jednostce w 2018 roku wyniosła 6 osób, w tym liczba nauczycieli
wynosi 4, zaś pracowników administracji-obsługi 2 ( 1,5 etatu).
Informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych), do których
wykonania w 2018 r. obowiązana była jednostka organizacyjna:
1. Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym na terenie Miasta Sejny.
2. Porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym d.s przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Miasta Sejny z Burmistrzem Miasta Sejny.
3. Fachowa pomoc w diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie i podejmowaniu działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku.
4. Realizacja programu profilaktyczny pn. „ Mam wybór…wybieram rozsądek”.
5. Szkolenia , pogadanki, warsztaty dla młodzieży, nauczycieli, rodziców z profilaktyki uzależnień.
6. Zajęcia grupowe, zebrania z rodzicami, Rady Pedagogiczne, sieć współpracy i samokształcenia
n-li z terenu powiatu sejneńskiego, warsztaty dla dzieci młodzieży, konsultacje i porady dla
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rodziców, mediacje, współpraca z Miejską Komisja do spraw Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym przy Urzędzie Miasta Sejny, współpraca z
PCPR Sejny oraz PKP Sejny i Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Sejnach.

C.POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SEJNACH.
W 2018r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach zatrudnionych było 18 osób w tym:
 5 osób na stanowiskach administracyjnych wraz z kierownikiem,
 3 osoby obsługa (dozorca/palacz i sprzątaczka),
 9 osób pracownicy fizyczni ( w tym 3 osoby w ramach robót publicznych).
Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach obejmuje obszarem działania powiat sejneński w skład
którego wchodzi 5 gmin: Miasto Sejny, Sejny, Krasnopol, Giby i Puńsk. Powiatowy Zarząd Dróg
w Sejnach zarządza siecią dróg o łącznej długości 272,494 km w tym 10,527 km stanowią ulice
w mieście Sejny (31 dróg zamiejskich i 20 ulic miejskich, z których 5 znajduje się w ciągu dróg
zamiejskich). Ponadto PZD w Sejnach zarządza 13 obiektami mostowymi o łącznej długości 230,05m.
Wszystkie obiekty posiadają konstrukcję żelbetonową.
Plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach na 2018 rok po dokonanych zmianach
budżetowych wyniósł 1.371,675 tys. ( - 140,325 tys. (10,23%) w stosunku do 2017r).
Wykonanie planu :
- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w 99,6 %,
- planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg wykonano w 97,3 %.

Zadania inwestycyjne PZD w Sejnach:
1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych:
 Kontynuacja remontu chodnika na ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej
Nr 1169B Krasnopol – Murowany Most. Wykonano chodnik długości 86m i szerokości średnio
1,4m. Koszt budowy chodnika wyniósł 5977,96 zł.
 W ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” organizowaną przez Fundację „ORLEN – DAR
SERCA” wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej znaku
A-17 przy szkołach i przedszkolach:
- na terenie miasta Sejny na ulicach: Zawadzkiego, Wileńska, Mickiewicza (łącznie 6 szt.),
- w miejscowości Puńsk na ulicy Szkolnej przy przedszkolu (2 sztuki),
W ramach programu wymieniono istniejące znaki pionowe A-17 na nowe znaki z informacją
„Kierowco zwolnij” z symbolem znaku A-17 w ilości 18 szt. oraz zastąpiono jednostronne znaki
drogowe D-6 „Przejście dla pieszych” na nowe znaki D-6 (dwustronne) w otoce odblaskowej – 39 szt.
tarcz znaków:
a) w miejscowości Sejny:
- ul. Zawadzkiego – 12 szt. znaków D-6 oraz 2 szt. znaków A-17,
- ul. Wileńska – 8 szt. znaków D-6 oraz 2 szt. znaków A-17,
- ul. Mickiewicza – 8 szt. znaków D-6 oraz 2 szt. znaków A-17,
- ul. Łąkowa – 2 szt. znaków A-17,
b) w miejscowości Puńsk:
- ul. Szkolna – 8 szt. znaków D-6 oraz 2 sztuki znaków A-17,
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- ul. 1 Maja – 3 sz. znaków D-6 oraz 2 szt. znaków A-17,
c) w miejscowości Krasnowo – 2 szt. znaków A-17,
d) w miejscowości Widugiery – 2 szt. znaków A-17,
e) w miejscowości Karolin – 2 szt. znaków A-17.
Wartość inwestycji wyniosła 38.677 zł (w tym kwota dofinansowania z Fundacji „ORLEN – DAR
SERCA” wyniosła 37.677,00 zł).
2. ieżące utrzymanie nawierzchni dróg
3. Utrzymanie nawierzchni asfaltowych.
Jak co roku remonty przeprowadzono na ok. 100 km dróg o nawierzchni asfaltowej co oznacza, że ok.
53% dróg o nawierzchni asfaltowej jest w złym stanie technicznym.
Do remontów cząstkowych zużyto:




emulsja asfaltowa:
22,9 [t]
grys kamienny frakcji 2÷5:
194 [t]
masa asfaltowa na zimno
54,6 [t]

Łączna wartość zakupionych materiałów wyniosła 87,144 tys. zł i była niższa w stosunku do 2017 roku
o 10.356 zł (10,6%)
4. Utrzymanie nawierzchni
o nawierzchni asfaltowej

żwirowych

i

gruntowych

oraz

poboczy

przy

drogach

a) równanie i profilowanie dróg
W 2018r. równiarka wyjeżdżała 56 razy co przełożyło się na średnio 4-krotne równanie każdej
drogi. Łącznie wyprofilowano ok. 294 km dróg. Czas pracy równiarki na podstawie raportów
pracy wyniósł 297 godzin (koszt paliwa i napraw, ok. 12.000,00 zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1157B Krasnopol- Gremzdel- Jegliniec- Wiatrołuża 2,8 km
1202B Wysoki Most- Sarnetki- Frącki 4,917 km
1168B Smolany- Wiłkopedzie- Skarkiszki 8,794 km
1205B Frącki – Dworczysko – Łoski – Mikaszówka 7,97 km
1156B Kaletnik- Adamowizna- Orlinek- Gremzdel 3,96 km
1165B Krasnowo- Burbiszki- Żegary 3,5 km
1173B Krasnopol- Żłobin- Jeziorki 4,248 km
1090B Maćkowa Ruda- Buda Ruska- Jeziorki 5,168 km
1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń 4,60 km
1180B Tartak – Piertanie – Wysoka Góra 3,43 km
1175B Sejny- Bosse- Bierżałowce 6,2 km
1232B Giby – Rygol 16,794
1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa 4,8 km

(4 razy) 11,2
(5 razy) 24,5
(4 razy) 35,2
(3 razy) 23,9
(5 razy) 15,8
(4 razy) 14,0
(6 razy) 25,5
(5 razy) 20,6
(5 razy) 23,0
(4 razy) 13,6
(7 razy) 43,4
(2 razy) 33,6
(2 razy) 9,6
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b) żwirowanie dróg:
 1168B Smolany – Wiłkopedzie – Skarkiszki odcinek o długości ok. 1100m - 275m3 oraz 48 t
kruszywa.
Koszt: 10.978,00 zł.
 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki: 163,8 t.
Koszt: 4168,66 zł.
 1156B Kaletnik – Adamowizna – Orlinek – Gremzdel: 134,5 t. Koszt: 3305,40 zł
 1090B Maćkowa Ruda – Buda Ruska – Jeziorki: 137,2 t.
Koszt: 3167,90 zł
 1175B Sejny – Bosse – Bierżałowce: 448 t.
Koszt: 7081,81 zł
 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary: 353 t.
Koszt: 5280,00 zł
 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń: 176 t.
Koszt: 2868,58 zł
c) miejscowe uzupełnianie poboczy mieszanką kruszywową 

1159B od drogi 651 – Szołtany – Puńsk – Wojtokiemie
Koszt uzupełnienia poboczy (transport własny PZD) – 981,29 zł

– 31,3 t

Zimowe utrzymanie dróg jak co roku odbywało przy użyciu własnego sprzętu
i wynajętego w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd Powiatu standardy zimowego utrzymania dróg
w powiecie sejneńskim.

Usługi zlecone
Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych przez firmy zewnętrzne w okresie styczeń –
marzec i listopad – grudzień 2018r. wyniósł zł 71634,73. Sprzęt wyjeżdżał 44 razy
i pracował 105 h.

Usługi własne PZD
Przy zimowym utrzymaniu brał udział sprzęt własny PZD co w znacznym stopniu obniża
koszty utrzymania. Koszt pracy sprzętu PZD do zimowego utrzymania dróg powiatowych wyniósł

24

45.421,21 zł.(koszt paliwa, mieszanki piaskowo-solnej i soli drogowej. Ten sam okres w 2017r. wyniósł
38.611,44 zł.) Sprzęt wyjeżdżał 90 razy i pracował 210h.
Łącznie koszt zimowego utrzymania dróg w 2018r. wyniósł 117.055,94 zł. i był wyższy
w stosunku do 2017r. o 15571,33 zł (13,3%)
Do zimowego utrzymania zużyto:
 218 t mieszanki piaskowo-solnej przez wykonawcę zewnętrznego,
 303,2 t mieszanki piaskowo-solnej w ramach własnych PZD (66,29 zł/t oraz 72,76zł/t)
 32,70 t soli drogowej w ramach własnych PZD (270,60zł/t)

5. Utrzymanie obiektów mostowych, przepustów i kanalizacji deszczowej
Obiekty mostowe
Na trzynastu obiektach mostowych będących w zarządzie PZD Sejny dokonano dwukrotnego
czyszczenia nawierzchni z piasku, roślin (4013,74m2) oraz koszenia traw w otoczeniu mostów,
a w okresie zimowym oczyszczano mosty ze śniegu i lodu.
W okresie letnim przeprowadzono prace związane z odnową barier mostowych, które były
skorodowane. Prace wykonano na następujących mostach:



w Sejnach, na ul. Łąkowej, ulica powiatowa Nr 2584B,
w Sejnach, na ul. Wileńskiej, w ciągu drogi powiatowej Nr 1164B.
Koszt powyższych prac wyniósł około 800 zł.

Kanalizacja deszczowa i odwodnienie dróg
Po sezonie zimowym oczyszczono wszystkie studzienki kanalizacji deszczowej na ulicach
powiatowych w Sejnach. W sezonie letnim oczyszczanie odbywało się interwencyjnie.
Przepusty






Pod drogą powiatową Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary w miejscowości Burbiszki
wstawiono przepust
w formie rury polipropylenowej o średnicy 40 cm
i długości 9 m.
Pod drogą powiatową Nr 1168B Smolany – Wiłkopedzie – Skarkiszki w miejscowości Żwikiele
wstawiono przepust o średnicy 40cm i długości 8m.
Oczyszczono 1 przepust (fi 150 cm) pod drogą powiatową Nr 1162B Trakiszki – Poluńce –
Widugiery w miejscowości Trakiszki
Wymieniono uszkodzony przepust (fi 40) pod drogą powiatową Nr 1156B Kaletnik –
Adamowizna – Orlinek – Gremzdel w miejscowości Orlinek.
Udrożniono przepust (fi 80) pod drogą powiatową Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie
– Widugiery w miejscowości Gryszkańce

6. Zagospodarowanie pasa drogowego
Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 interwencyjnie wymieniano zniszczone znaki pionowe oraz zniszczone odblaskowe słupki
prowadzące U-1a/b,
 sukcesywnie usuwano nieprawidłowości w oznakowaniu pionowym w zakresie zgodności z
obowiązującymi przepisami wynikającymi ze zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z późn. zm),
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 w celu poprawy czytelności znaków drogowych dokonano mycia tarcz znaków drogowych na
drogach powiatowych.
 odnowiono oznakowanie poziome w Sejnach i Puńsku,
Drzewa i zieleń przydrożna
W okresie jesiennym i zimowy prowadzono prace związane z pozyskaniem drzewa opałowego na
ogrzewanie budynku PZD oraz prace związane z wycinką krzaków rosnących w pasie drogowym.
Łącznie wycięto 62 sztuki drzew, oraz oczyszczono 75,9 km pasów drogowych z krzaków.
Wycinka krzaków rosnących w pasie drogowym przeprowadzono na następujących drogach:














1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki
- 4,3km
1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża
- 9 km
1203B Daniłowce – Białowierśnie
- 3,4 km
1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica
- 6,2 km
1160B Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko
- 4 km
1175B Sejny – Bosse – Bierżałowce
- 6 km
1176B Poćkuny – Berżniki
- 4,5 km
1177B Berżniki – Bierżałowce – Giby
- 8 km
1157B od drogi 651 – Szołtany – Puńsk – Wojtokiemie
- 3,5km
1163B Sejwy – Widugiery – Sankury (odc. Widugiery – Buda Zawidugierska)
- 1,8 km
1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury (odc. Bubele – Buda Zawidugierska)- 7,3 km
1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie – Widugiery
- 12,2 km
1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery (odc. Trakiszki – Przystawańce)
- 5,7 km
Ʃ = 75,9 km

Koszenie traw na poboczach dróg i trawnikach przy ulicach
W okresie letnim przy drogach o nawierzchni asfaltowej dokonano dwukrotnego koszenia
chwastów na poboczach . Łącznie wykoszono 310 km poboczy.
Utrzymanie ulic w Sejnach :



sukcesywnie sprzątano ulice w Sejnach,
sukcesywnie były wykaszane trawniki przy ulicach powiatowych w Sejnach

Pobocza dróg
W celu prawidłowego odwodnienia jezdni dróg dokonano ścinki zawyżonych poboczy. Na
bieżąco usuwano wyrwy powstałe w poboczach po ulewnych deszczach. Prace związane ze ścinką
poboczy prowadzone na drogach powiatowych:
 Nr 1159B od drogi 651 – Szołtany – Puńsk – Wojtokiemie w miejscowości Trakiszki na
odcinku 0,9 km (obie strony),
 Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery na odcinku Trakiszki – Przystawańce na odcinku
około 5 km (obie strony)
 Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń w miejscowości Remieńkiń na odcinku ok.
300m. Prace przeprowadzono w sposób punktowy, w miejscach tworzących się zastoisk
wodnych w trakcie opadów deszczu.
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7. Inne zadania realizowane przez PZD :
Przygotowano wniosek o dofinansowanie z programu „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr
1175B Sejny – Bosse - Bierżałowce. Wniosek uzyskał pozytywną akceptację ( uzyskał 2 miejsce na
liście rankingowej) i będzie realizowany w 2019r.
Przygotowano wniosek o dofinansowanie z programu „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” pn. Kontynuacja zadania pn. Poprawa
dostępności
komunikacyjnej
między
przejściem
granicznym
z
Litwą
a drogą wojewódzką nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery –
Sankury” Wniosek uzyskał pozytywną akceptację ( uzyskał 19 miejsce na liście rankingowej) i będzie
w przypadku zwiększenia puli środków może być realizowany w 2019r.
Przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 –
2020” wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Zawadzkiego w Sejnach przy Przedszkolu
Miejskim.
Wydano 75 decyzji administracyjnych:
- 10 decyzji zezwalających na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg,
- 65 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych
z utrzymaniem drogi, bądź na umieszczenie urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem
dróg.
Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, obciążeń za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz reklam dochód wyniósł
103.162,75zł.

D.POWIATOWY URZĄD PRACY W SEJNACH.
Powiatowy Urząd Pracy w realizuje zadania powiatu sejneńskiego oraz zadania z zakresu
administracji rządowej. Do głównych zadań Urzędu należy przeciwdziałanie bezrobociu, promocja
zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Realizacja tych zadań jest
możliwa dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, samorządami, instytucjami i organizacjami
zrzeszającymi pracodawców oraz innymi partnerami lokalnego rynku pracy.
Stan zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 22 osoby.
Informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał Rady Powiatu Sejneńskiego, do których
wykonania był zobowiązany PUP w Sejnach w 2018 r.

Lp.

Pełna nazwa uchwały

Podjęte działania w celu
wykonania uchwały

1

Uchwała NR XLI/217/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego z
dnia 02 marca 2018 r. w
sprawie uchwalenia
powiatowego programu
zapobiegania przestępczości

PUP w Sejnach włączył
się w realizację
programu poprzez
wspieranie tworzenia
nowych miejsc pracy
oraz pomocy osobom

Środki
wykorzystane
na realizację
uchwały
W ramach
zadań
statutowych
oraz
posiadanych
środków FP i

Osiągnięte rezultaty
 Porady indywidualne
 Indywidualne Informacje
zawodowe
 Porady grupowe
 Informacje grupowe
 Realizacja ww.
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oraz porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli na
lata 2018-2020

2

Uchwała NR XLVIII/240/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego z
dnia 29 czerwca 2018 r. w
sprawie wyboru kandydata
Powiatu Sejneńskiego na
członka Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Sejnach.

bezrobotnym w
poruszaniu się na rynku
pracy w celu uzyskania
zatrudnienia

Powołanie przez
Starostę członka PRRP

EFS

projektów i programów
ze środków FP i EFS dla
osób bezrobotnych.

W ramach
zadań
statutowych

Udział przedstawiciela
Powiatu Sejneńskiego w
posiedzeniach PRRP

E.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest jednostką sektora finansów
publicznych. Został utworzony przez Wojewodę Suwalskiego w oparciu o Zarządzenie ne 345/97
z dnia 02.04.1997r. i został wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem PZOZ-14
przez Sąd Rejonowy w Suwałkach z dniu 01.09.1997r.. Aktualnie Zakład posiada wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000016297 i wpis do księgi rejestrowej Wojewody Podlaskiego
pod numerem 000000010718, a organem sprawującym nadzór jest Powiat Sejneński. Zakład
funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. z 2018r. poz. 2190
z późn. zm.).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

W skład zakładu wchodzą komórki organizacyjne:
Szpital Powiatowy
Pogotowie Ratunkowe
Zakład Pielęgnacyjno – opiekuńczy
Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Poradnia rehabilitacji leczniczej
Oddział dzienny rehabilitacji leczniczej
Poradnia otolaryngologii
Poradnia kardiologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Poradnia diabetologiczna
Poradnia chirurgiczna
Poradnia urazowo – ortopedyczna
Poradnia ginekologiczno – położnicza
Pracownia tomografii komputerowej
Gabinet edoskopii.

Informacje dotyczące realizacji projektów i zakupów inwestycyjnych:
1) Zakład zrealizował projekt pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń
zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w Sp ZOZ w Sejnach. W wyniku realizacji
projektu zakupiono następujący sprzęt medyczny : echokardiograf – 1 sztuka, holter – 6
sztuk, bieżnia do badań wysiłkowych – 1 sztuka, aparat EKG – 7 sztuk, zestaw do
polisomnografii – 1 sztuka, stanowisko intensywnego nadzoru kardiologicznego – 3 sztuki,
rejestrator EKG – 10 sztuk oraz 7 stanowisk komputerowych do obsługi powyższego sprzętu.
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Łączna wartość zrealizowanego projektu wyniosła: 1.262.095, 00 zł, w tym środki UE
1.072.781,00zł.
2) Zakład z własnych środków zakupił następujący sprzęt medyczny: pompa infuzyjna – 2 sztuki,
myjnia dezynfektor – 1 sztuka, wanna wirowa rehabilitacyjna – 2 sztuki, videolaryngoskop – 1
sztuka, monitor funkcji życiowych – 1 sztuka, laser terapeutyczny – 1 sztuka, aparat do
krioterapii – 1 sztuka oraz videokolonoskop – 1 sztuka na łączną kwotę 166.230,00 zł.

X.

Stan mienia Powiatu Sejneńskiego za 2018r.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego należą
nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej
powierzchni 405,6173 ha, w tym grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu
Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., o łącznej powierzchni 2,6913 ha.
2. Zgodnie z ostateczną decyzją Nr 4/2017 Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej z dnia 07 lutego 2017 r., znak: AB-I.7820.3.8.2016.ŁM nieruchomość gruntowa
niezabudowana oznaczona jako działka nr 54/1 o powierzchni 0,0198 ha, o wartości księgowej 594,00
zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych), położona w obrębie Poćkuny, gm. Sejny, po
wydzieleniu z działki nr 54 o pow. łącznej 1,7430 ha, stanowiącej własność Powiatu Sejneńskiego,
znajdującej się w liniach rozgraniczających teren projektowanej drogi krajowej Nr 16 Augustów Ogrodniki, stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem w którym decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Zarząd Powiatu Sejneńskiego wyraził zgodę
Skarbowi Państwa na odstąpienie od odszkodowania (protokół posiedzenia Zarządu w dniu 24 marca
2017 r.).
3. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Nr 2/2018 dotyczącego odcinka drogi
powiatowej nr 1176B spisanego w dniu 10 lipca 2018 r. w Białymstoku, nieruchomość gruntowa
niezabudowana oznaczona jako działki: nr 27/12 o pow. 0,0533 ha, nr 27/18 o pow. 0,0250 ha, nr
34/6 o pow. 0,0133 ha, nr 34/9 o pow. 0,0005 ha (łącznie 0,0921 ha), o wartości księgowej: 6.043,38
zł (słownie: sześć tysięcy czterdzieści trzy złotych trzydzieści osiem groszy) z mocy przepisów art. 10
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) stała
się własnością Powiatu Sejneńskiego.
4. Zgodnie z uchwałą Nr 170/2017 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 05 października 2017 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, sprzedano na rzecz osób
fizycznych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 384/1 o powierzchni
0,0084 ha, Kw. Nr SU1N/00007629/3, położoną w obrębie Nr 0001, Sejny, gminie miejskiej Sejny,
stanowiącą własność Powiatu Sejneńskiego o wartość brutto: 3.100,02 zł (słownie: trzy tysiące sto
złotych dwa grosze), w tym: wartość netto 2.520,34 zł plus należny podatek VAT 23% w kwocie
579,68 zł.
Sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej miała na celu poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem Hotelu „SKARPA”, składającej się z działek: nr 239
o pow. 0,0509 ha, nr 240 o pow. 0,0647 ha i nr 242/5 o pow. 0,0584 ha (jedna działka budowlana),
położonej w Sejnach.
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Umowa sprzedaży została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 12 stycznia 2018 r.
przed notariuszem Panią mgr Halina Dorotą Agaciak w jej Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy
Zawadzkiego 19, Repertorium A Nr 104/2018.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych oraz podziału geodezyjnego działki nr 384,
poniosła strona nabywająca.
5. Po rozwiązaniu umowy dzierżawy z dniem 01 września 2016 r., teren „dawnej żwirowni
w Berżnikach” - niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego
o powierzchni łącznej 3,7456 ha, składającej się z działek nr 141/8, nr 141/9 ha i nr 142/18, Kw. Nr
SU1N/00012711/3, położonych w miejscowości Berżniki, gminie Sejny, pow. sejneńskim, woj.
podlaskim, pozostająca w zasobie nieruchomości Powiatu Sejneńskiego, zgodnie z uchwałą Zarządu
Powiatu Sejneńskiego NR 197/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ponownie została
przeznaczona do sprzedaży w drodze publicznego przetargu. Zgodnie z ogłoszeniem z dnia
21.03.2018 r., znak: GK.6840.6.2017.2018, pierwszy przetarg został wyznaczony na dzień 27 kwietnia
2018 r., a cena wywoławcza wynosiła 42.000,00 zł. Wadium ustalono w kwocie 4.200,00 zł, zostało
wniesione, a przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości
za cenę uzyskaną w przetargu w kwocie 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych
zero groszy) została osoba prawna Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
Umowa sprzedaży została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 10 października
2018r., przed notariuszem Panią mgr Halina Dorotą Agaciak w jej Kancelarii Notarialnej w Sejnach
przy ulicy Zawadzkiego 19, Repertorium A Nr 2531/2018.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych, poniosła strona nabywająca.
6. Zgodnie z uchwałą Nr 227/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 października 2018 r. w
sprawie oddania w najem na czas oznaczony lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu
Sejneńskiego, w dniu 31 października 2018 r., została zawarta z osobą fizyczną umowa najmu Nr
II/2/2018 na okres trzech lat od dnia 01 listopada 2018 roku do 31 października 2021 roku.
Przedmiotem, której jest lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m2 usytuowany w budynku usługowym
Nr 36 stanowiącym własność Powiatu Sejneńskiego, zlokalizowanym na nieruchomości pozostającej
w użytkowaniu wieczystym Powiatu do dnia 28 lipca 2113 r., oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow.
0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha, położonej w Dusznicy, gm. Sejny, dla potrzeb prowadzenia
działalności handlowo-usługowej oraz kantorowej. Dzierżawca zobowiązany jest płacić
Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz w kwocie 1.000,00 zł netto plus należny podatek VAT i
opłaty dodatkowe.
7. W 2018 r., pozostawała wydzierżawiona na okres 3 lat na zgodnie z uchwałą Nr 89/2016 Zarządu
Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 maja 2016 r. nieruchomość gruntowa zajęta pod rurociąg kablowy z
kablem światłowodowym pod rurociąg kablowy 2xRHDPE Ø 40/3,7 mm wraz z kablem
światłowodowym o długości 268,0 mb i powierzchni zajętego terenu wynoszącej 21,44 m2,
zlokalizowana na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w
Ogrodnikach, w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, na działkach nr 121/6 o pow. 0,5418 ha, nr 118/11
o pow. 0,3419 ha i nr 118/9 o pow. 0,3553 ha, pozostająca w użytkowaniu wieczystym Powiatu
Sejneńskiego. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę
dzierżawną w wysokości 698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) netto plus
należny podatek VAT. Opłata dzierżawna będzie waloryzowana co rocznie po upływie pełnych 12
miesięcy, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym
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przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, który określony jest
w odrębnych przepisach.
8. W 2018 roku zgodnie z zawartą na okres od dnia 03 listopada 2017 r. do dnia 02 listopada 2032 r.,
umową dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe Nr 53/2017 pomiędzy Wydzierżawiającym
Wójtem Gminy Sejny a Dzierżawcą Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w
zasobie Powiatu Sejneńskiego pozostawała wydzierżawiona na okres 15 lat nieruchomość gruntowa
oznaczona jako działka nr 45/4 o pow. 0,4098 ha, położona w miejscowości Berżniki, gm. Sejny,
zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o powierzchni użytkowej
656,41 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 72,89 m2, Kw. Nr SU1N/0000633/5, dla potrzeb
utworzenia „Środowiskowego Domu Samopomocy”. Z § 10 umowy dzierżawy wynika, że dzierżawca
Powiat Sejneński płaci Wydzierżawiającemu roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł (słownie:
jeden złoty) netto plus należny podatek VAT. Ponadto zgodnie z § 9 i § 13 Umowy, Dzierżawca opłaca
podatek od nieruchomości oraz ubezpiecza przedmiotu dzierżawy.
9. W roku 2018 została wydzierżawiona na okres kolejnych 3 lat, nieruchomość gruntowa o
powierzchni 1,7150 ha, składająca się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego,
położona we wsi Marynowo, gm. Sejny, przeznaczona na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności
rolniczej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu zbiorów każdego roku
trwania umowy. Umowa dzierżawy nieruchomości Nr I/34/2018 została zawarta w dniu 25 maja 2018
r. z osoba fizyczną.
Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 260,00 zł
(dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z
wydzierżawioną nieruchomością, w tym podatku rolnego.
10. W 2018 r., wynajęto na okres jednego roku nieruchomość gruntową zabudowaną garażem
samochodowym o powierzchni 24 m2, położoną w mieście Sejny przy ulicy Łąkowej 22, na działce
oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym
w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest
księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Umowa
najmu nieruchomości NR I/59/2018 została zawarta w dniu 20 grudnia 2018 roku zgodnie z uchwała
NR 239/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie oddania w najem
na czas oznaczony garażu samochodowego stanowiącego własność Powiatu Sejneńskiego.
Zgodnie z postanowieniami umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie
czynsz ustalony w kwocie 103,00 zł (słownie: sto trzy złotych) plus należny podatek VAT według
obowiązującej stawki. Ponadto zgodnie z § 9 umowy, najemca zobowiązany jest do ponoszenia
wszelkich świadczeń publicznych związanych z wynajętą nieruchomością, w tym podatku od
nieruchomości.
11. W 2018 r., zgodnie z umowa najmu Nr GM.7151.8.2016 zawartą pomiędzy: Miastem Sejny
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta, a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, Powiat Sejneński pozostawał najemcą nieruchomości o powierzchni 0,0367 ha, składającej
się z działki nr 698/9, zabudowanej „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o pow. zabudowy 247 m2,
położonej w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Najemca płaci Wynajmującemu zryczałtowany czynsz
najmu za dany miesiąc w wysokości 3.000,01 zł brutto (w tym podatek VAT).Wszelkie koszty
eksploatacyjne wynikające z korzystania z przedmiotu najmu, tj. koszty energii elektrycznej i cieplnej,
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zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych ubezpieczenie budynku, podatek od
nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy ponosi Najemca.
12. W 2018 r., zgodnie z zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.,
umową podnajmu NR I/38/2016 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, a Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Sejnach
przy, ul. 1 Maja 2, wpisanym do KRS nr 0000061555, Regionalne Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Sejnach podnajmowało od Powiatu Sejneńskiego nieruchomość o powierzchni
0,0367 ha, składającą się z działki nr 698/9, zabudowaną „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o
powierzchni zabudowy 247 m2 w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na
potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Podnajemca płaci Wynajmującemu
zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.000,01 zł (w tym podatek VAT). Wszelkie
koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania przedmiotu podnajmu, tj. koszty energii elektrycznej i
cieplnej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie budynku, podatek od
nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy ponosi podnajemca.
13. W 2018 r., zgodnie z zawartą na czas oznaczony od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 01 marca 2019
r., umową użyczenia nieruchomości NR I/8/2016 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim a Miastem Sejny,
nieruchomość oznaczona jako działki: nr 118/9 o powierzchni 0,3553 ha i nr 118/11 o powierzchni
0,3419 ha, położone w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, Kw. Nr SU1N/00010838/5, zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 16 o łącznej pow. użytkowej 230,00 m2, stanowiącym
odrębny od gruntu przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego, zlokalizowana na terenie b.
międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, pozostawała użyczona Miastu
Sejny w celu wykorzystania do prac nad projektami międzynarodowymi. Zgodnie z postanowieniami
umowy Biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej w tym podatku.
14. Uchwałą NR 179/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarząd Powiatu przeznaczył
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego
ustanowione na rzecz Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., na nieruchomości gruntowej
zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w operacie ewidencji gruntów oznaczonej
numerami geodezyjnymi działek: 124/13, 124/14, 124/4, 124/11, 124/10, 124/18, 121/6, 124/15 i
123/4 o łącznej powierzchni 1,9941 ha, położonej w miejscowości Dusznica, obrębie Nr 0004,
Dusznica, gm. Sejny, wymienionych szczegółowo w załączniku do uchwały oraz prawo własności
budynków i budowli znajdujących się na tych działkach, dla których w Sądzie Rejonowym w
Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest
księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z w/w działek o powierzchni łącznej
1,9941 ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni 1433,80 m2 (b. głównym) oraz
pięcioma budynkami i budowlami towarzyszącymi służącymi przede wszystkim do obsługi budynku
użytkowego, zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w
Ogrodnikach, położonej w obrębie Dusznica, gm. Sejny, pozostającej w użytkowaniu wieczystym
Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., zgodnie z ogłoszeniem z dnia 15 grudnia 2017 r., znak:
GK.6840.11.2017 wyznaczony został na dzień 16 lutego 2018 roku. Cena wywoławcza wynosi:
2.052.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 16.02.2018 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 2.052.000,00 zł.

32

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, odbył się w dniu 29.06.2018 roku i
zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza zgodnie z uchwałą Zarządu wynosiła:
1.590.000,00 zł.
Trzeci przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 09.10.2018 roku i zakończył się
wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 1.026.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą zarządu
Powiatu NR 218/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z w/w działek o powierzchni łącznej
1,9941 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 1433,80 m2 (b. głównym) oraz
pięcioma budynkami i budowlami towarzyszącymi służącymi przede wszystkim do obsługi budynku
użytkowego, zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w
Ogrodnikach, położonej w obrębie Dusznica, gm. Sejny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w
użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., zgodnie z ogłoszeniem z dnia
17 grudnia 2018 r., znak: GK.6840.11.2017.2018 wyznaczony został na dzień 28 lutego 2019 roku.
Cena wywoławcza wynosi: 1.026.000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i
zakończył się wynikiem negatywnym.
W związku z powyższym sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej zabudowanej w 2018 roku nie
doszła do skutku ze względu na brak zainteresowania i potencjalnych nabywców.
15. Ponadto w 2018 r., z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostawały wynajęte i
wydzierżawione następujące nieruchomości gruntowe i lokalowe zlokalizowanym na terenie byłego
międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, a mianowicie:
- lokal użytkowy o powierzchni 7,00 m2 usytuowany w budynku usługowym nr 36, zlokalizowanym,
na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w
Dusznicy, gm. Sejny, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną oraz dzierżawa czterech słupów
elektrycznych, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić
Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 91,00 zł netto, plus należny podatek VAT za 1 m2
powierzchni lokalu oraz opłatę dzierżawną za 1 słup 25,00 zł netto za sztukę plus należny podatek
VAT;
- lokal użytkowy o powierzchni 25,67 m2 usytuowany w budynku usługowym nr 36, zlokalizowanym
na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w
Dusznicy, gm. Sejny, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu
umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 50,00 zł
netto plus należny podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu;
- lokal użytkowy o pow. 13,40 m2, usytuowany w budynku użytkowym nr 36, zlokalizowanym na
nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w
Dusznicy, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy
Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 50,00 zł netto plus
należny podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu;
- teren położony w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, pod rurociąg kablowy światłowodowy o
ilości rur 3 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami
przykrytymi pokrywami typu ciężkiego, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca
zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu opłatę dzierżawną miesięczną w wysokości 65,00 zł
netto plus należny podatek VAT,
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- teren pod rurociąg kablowy światłowodowy o ilości rur 2 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami
światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami pokrytymi pokrywami typu ciężkiego, na
terenie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu, z tytułu korzystania z
przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz w
wysokości 46,00 zł netto plus należny podatek VAT (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe);
- teren pod rurociąg kablowy dwuotworowy z kablem światłowodowym o długości 38 mb, na terenie
b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, z tytułu korzystania z
przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę
dzierżawną, w wysokości 99,00 zł netto plus należny podatek VAT;
- niezabudowana nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 2,30 m2 i 103,10 mb, stanowiąca
część nieruchomości zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia
granicznego w Ogrodnikach, położona w obrębie Nr 0004 Dusznica, gm. Sejny, pow. sejneńskim, woj.
podlaskim, na działkach oznaczonych: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha, nr 124/14 o pow. 0,0627 ha, nr
124/15 o pow. 0,8104 ha i nr 118/9 o pow. 0,3553 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu
lokalizacji i budowy przyłącza kablowego nN 0,4kV oraz ułożenia kabli YAKXs 4x25mm2, dla potrzeb
zasilania urządzeń rozbudowywanego i przebudowywanego systemu automatycznego rozpoznania
numerów rejestracyjnych na granicy Polsko - Litewskiej w Budzisku, Ogrodnikach i Szypliszkach
realizowanego w ramach Programu „Hercule III 2014-2020 Wsparcie Techniczne OLAF”. Dzierżawca
zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną w wysokości 309,30 zł
(słownie: trzysta dziewięć złotych trzydzieści groszy) netto plus należny podatek VAT. Opłata
dzierżawna będzie waloryzowana co rocznie po upływie pełnych 12 miesięcy, zgodnie ze
średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, który określony jest w odrębnych
przepisach
16. Z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostaje wydzierżawiona na okres 15 lat z
możliwością przedłużenia na okres dalszych 5 lat, nieruchomość o powierzchni 350 m2, stanowiąca
część działki nr 142/10 o pow. 0,9975 ha, położonej w obrębie Nr 0031, Berżniki, gm. Sejny, na
podstawie umowy dzierżawy Lokalizacja Nr BT 1 5177 BERŻNIKI ROSI zawartej w dniu 20 października
2005 roku w Warszawie. Z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z umowy Dzierżawca
zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości 1000,00 zł miesięcznie plus należny
podatek VAT waloryzowany corocznie zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w związku
z tym od dnia 01 marca 2018 r. czynsz wynosi 1253,54 zł miesięcznie + należny podatek VAT według
obowiązującej stawki. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15
stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2017 r., średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w
stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0%). (M.P. z dnia 22.01.2018 r., poz. 106).
17. W 2018 roku w użyczeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul. Łąkowa nr 1, 16-500
Sejny, pozostawał sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 146.916,82 zł, tj. 56 sztuk Laptopów Acer
TravelMate B113-M (rok produkcji 2014) i Server HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO (rok produkcji
2014), niezbędny na potrzeby pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.
Przedmiotowy sprzęt elektroniczny został ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa
Powiatowego w Sejnach.
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18. W 2018 roku we władaniu jednostki i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sejnach,
ul. Strażacka nr 2, pozostawało mienie Powiatu Sejneńskiego o łącznej wartości 2.348.305,59 zł
brutto, a w tym między innymi: zestawy komputerowe, pojazd podwodny, zasilanie gwarantowane,
selektywne wywoływanie jednostek, system wyświetlania alarmów, nagłośnienie alarmowe, system
telewizji ochronnej, łączność radiowa, rejestracja rozmów, sieć telefoniczna, kamera termowizyjna,
system komunikacji z pojazdami i pozycjonowania, samochód specj. P-R Mercedes Benz 967WU3/PP
ATAGO, pulpit dyspozytorski, zestaw skafander SUCHY BARE, zestaw sprzętu specjalnego do
ratownictwa, wartości niematerialne i prawne oraz inne środki trwałe. Przedmiotowy sprzęt (środki
trwałe) nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. 1 Maja 1,
16-500 Sejny.
19. W 2018 roku we władaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach,
pozostawało mienie Powiatu Sejneńskiego o łącznej wartości 54.733,67 zł, tj. zestawy komputerowe i
samochód osobowy Opel Corsa. Przedmiotowy sprzęt (środki trwałe) nie został ujęty w ewidencji
środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach.
20. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia
2018 r., jednostki powiatu sejneńskiego uzyskały z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego łączny dochód
w kwocie: 327.931,35 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden
złotych trzydzieści pięć groszy).
21. Zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
Lp.

1.

Położenie
nieruchomości

2.

Oznaczenie
nieruchomości
/nr działek/

3.

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

4.

Wartość
gruntu
w zł

5.

0,0267 ha w
1.

Obręb: Sejny

697

Gmina: Sejny

Budynki:
4.096,00 zł

Obręb: Sejny
Gmina: Sejny

6.

155.531,23 zł

0,0215 ha

Miasto
2.

8069/10000
części =

Uwagi

Budynki:
1585/6

0,0024 ha

168,00 zł

2.800,00 zł

Miasto

3.

Obręb: Sejny
Gmina: Sejny
Miasto

415/1

0,1131 ha

8.007,00 zł

Budynki:
128.398,50 zł
Obiekty inżynierii
lądowej:
39.582,19 zł
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4.

Obręb: Marynowo
Gmina: Sejny

5.

1,7150 ha

24.353,00 zł

142/17

0,3116 ha

6.325,39 zł

41/3

0,0215 ha

351/18

0,1553 ha

Obręb: Puńsk

351/22

0,0840 ha

Gmina: Puńsk

351/20

0,0997 ha w

tego: 350 m2 w
dzierżawie.

Obręb:
Białowierśnie

Dzierżawa
(użytkowanie
rolnicze)
Teren wyrobiska po
żwirowni, z

Obręb: Berżniki
Gmina: Sejny

6.

236

1.000,00 zł

/Droga
powiatowa/

Gmina: Giby

7.

Budynki:
17.349,13 zł

7.770.646,27 zł

½ części =
0,0499 ha
8.

Obręb: Sejny
Gmina: Sejny

Budynki:
1560/22

2,1931 ha

101.000,00 zł

3.633.268,11 zł

Miasto
Budynki:
9.

Obręb: Puńsk

351/5

0,0399 ha

1.352.176,15 zł

Gmina: Puńsk

351/6

0,0146 ha

Lokal:

351/7

0,0432 ha

351/8

0,3388 ha

69.840,00 zł

43.254,00 zł

Działki nr 351/7 i nr
351/8 użyczono na
rzecz Gminy Puńsk na

okres 10 lat.

10.

3

1,9371 ha

Budynki:

Obręb: Sejny

1/5

0,0936 ha

15.349.374,14 zł

Gmina: Sejny

1/6

0,0666 ha

Miasto

1/8

0,0417 ha

Obiekty inżynierii
lądowej:
885.145,24 zł

43.421,00 zł
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11.

498/16

0,3146 ha

Budynki:

Obręb: Sejny

534/4

0,0630 ha

3.339.834,44 zł

Gmina: Sejny

535/7

0,0686 ha

549/5

0,0454 ha

550/1

0,0112 ha

551/3

0,0021 ha

548/2

0,0080 ha

20.563,00 zł

1584/41

0,2387 ha

22.795,00 zł

1584/42

0,4804 ha

Miasto

12.

Obręb: Sejny

516.199,09 zł

Gmina: Sejny
Miasto

13.

1584/37

0,1330 ha

1584/17

0,0326 ha

117/2

0,0469 ha

Obręb: Sejny

117/1

0,1321 ha

Gmina: Sejny

117/3

0,0298 ha

117/4

0,0028 ha

610

2,1126 ha

929

0,5345 ha

485/1

0,1179 ha

1543

0,3859 ha

1561/4

0,8859 ha

1561/2

0,0391 ha

1586/1

0,0027 ha

140

0,4463 ha

217

0,0687 ha

219

0,1007 ha

229/1

0,0010 ha

241

0,0977 ha

246

0,1545 ha

320

0,3866 ha

Miasto

Budynki:

4.216,00 zł

Obiekty inżynierii
lądowej:
208.575,00 zł
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14.

360

0,6001 ha

384/2

0,5697 ha

396

0,1321 ha

92

1,4413 ha

Obręb: Sejny

630/1

0,0490 ha

Gmina: Sejny

630/3

0,1036 ha

676

0,4767 ha

684

0,7051 ha

562

0,4046 ha

1560/14

0,0174 ha

1560/20

0,0595 ha

1585/1

0,0355 ha

660/2

0,0230 ha

660/4

0,0650 ha

1538/80

0,0010 ha

1538/81

0,0341 ha

1538/16

0,1785 ha

1544/13

0,0472 ha

1544/22

0,0037 ha

1582/1

0,0951 ha

1582/2

0,0175 ha

1544/24

0,1754 ha

1538/78

0,0013 ha

1544/11

0,0123 ha

1556/11

0,0120 ha

1556/13

0,0042 ha

1556/9

0,0009 ha

1557/3

0,0302 ha

1560/10

0,0011 ha

1560/12

0,0216 ha

1560/6

0,0030 ha

Miasto

205.428,00 zł
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15.

1560/8

0,0084 ha

1584/25

0,0304 ha

Obręb: Sejny

1587/9

0,0791 ha

Gmina: Sejny

1587/2

0,0107 ha

1540

2,0357 ha

2

0,4257 ha

51/4

0,6891 ha

Miasto

16.

11/1

0,0342 ha

136/8

0,0014 ha

142/3

0,0019 ha

141/1

0,0046 ha

136/6

0,0029 ha

136/4

0,0070 ha

142/5

0,0007 ha

142/6

0,0014 ha

143/1

0,0012 ha

143/2

0,0021 ha

149/1

0,0051 ha

149/2

0,0010 ha

421/1

0,0055 ha

Obręb: Sejny

422/1

0,0047 ha

Gmina: Sejny

423/1

0,0128 ha

424/1

0,0054 ha

946/2

0,1951 ha

640/1

0,0642 ha

641/2

0,0531 ha

645/1

0,0008 ha

161

1,4700 ha

Obręb: Karolin

175

0,1600 ha

Gmina: Giby

51

1,3800 ha

54

0,8600 ha

Miasto

17.

120.846,00 zł

100.194,00 zł

68.320,00 zł

39

18.

59

0,0800 ha

118.500,00 zł

149

0,5600 ha

Obręb: Sarnetki

375

2,4000 ha

Gmina: Giby

239

0,3300 ha

230

2,1400 ha

225

0,5400 ha

224

1,5900 ha

226.800,00 zł

50

0,2000 ha

6.000,00 zł

23/6

0,0040 ha

Obręb: Frącki

11/7

0,0360 ha

Gmina: Giby

5/4

0,0574 ha

23/8

0,0209 ha

23/7

0,0206 ha

14/3

0,0357 ha

14/7

0,0078 ha

15/5

0,0219 ha

15/6

0,0010 ha

21/3

0,0051 ha

21/4

0,0022 ha

22/3

0,0066 ha

22/4

0,0024 ha

21/7

0,0090 ha

22/7

0,0115 ha

2/9

0,0083 ha

32/4

0,0219 ha

24/7

0,0113 ha

24/6

0,0048 ha

10/7

0,0510 ha

Obręb: Wysoki
19.

Most
Gmina: Giby

20.

8.652,00 zł

40

21.

22.

Obręb: Frącki

10/8

0,0251 ha

Gmina: Giby

10/15

0 0048 ha

29/7

0,0035 ha

29/8

0,0164 ha

29/14

0,0165 ha

29/13

0,0077 ha

7/4

0,0139 ha

7/5

0,0068 ha

32/3

0,0317 ha

8/4

0,0158 ha

8/3

0,0172 ha

25/4

0,0352 ha

26/4

0,0276 ha

25/3

0,0198 ha

26/3

0,0238 ha

10/9

0,0076 ha

9/5

0,0238 ha

100/3

0,0079 ha

100/5

0,0117 ha

100/4

0,0817 ha

31/4

0,0020 ha

31/8

0,0071 ha

31/7

0,0047 ha

31/3

0,0098 ha

19/4

0,0031 ha

Obręb: Frącki

19/8

0,0115 ha

Gmina: Giby

20/4

0,0038 ha

20/7

0,0148 ha

18/11

0,0011 ha

18/12

0,0085 ha

19/7

0,0031 ha

14.193,00 zł

41

23.

20/3

0,0084 ha

18/3

0,0072 ha

19/3

0,0065 ha

15/8

0,0170 ha

15/10

0,0082 ha

14/8

0,0011 ha

11/14

0,0012 ha

11/18

0,0042 ha

12/3

0,0344 ha

12/5

0,0234 ha

24/8

0,0044 ha

24/13

0,0154 ha

24/5

0,0093 ha

10/10

0,0045 ha

9/6

0,0111 ha

9/7

0,0047 ha

6/4

0,0114 ha

6/3

0,0219 ha

29/6

0,0069 ha

Obręb: Frącki

30/4

0,0160 ha

Gmina: Giby

30/3

0,0239 ha

29/5

0,0112 ha

17/6

0,0037 ha

17/3

0,0219 ha

17/5

0,0196 ha

28/8

0,0065 ha

28/3

0,0061 ha

28/4

0,0012 ha

28/7

0,0030 ha

16/3

0,0411 ha

16/4

0,0125 ha

7.206,00 zł

42

24.

25.

16/6

0,0364 ha

810

2,7576 ha

27/4

0,0285 ha

27/3

0,0318 ha

11/8

0,0068 ha

13/3

0,0323 ha

1/4

0,0138 ha

Obręb: Frącki

1/3

0,0060 ha

Gmina: Giby

11/9

0,0094 ha

11/16

0,0127 ha

13/5

0,0148 ha

3/3

0,0140 ha

3/4

0,0004 ha

4/5

0,0464 ha

4/7

0,0242 ha

82

1,6700 ha

84

0,5900 ha

85

0,4600 ha

809

0,3063 ha

95.040,00 zł

86

3,8700 ha

116.100,00 zł

37/2

0,0248 ha

38/5

0,1807 ha

134/6

0,4045 ha

134/5

0,0073 ha

134/4

0,0191 ha

134/3

0,0523 ha

134/2

0,0739 ha

80/5

2,1559 ha

80/4

0,0033 ha

36/4

0,1111 ha

Obręb: Białogóry
Gmina: Giby

26.

92.010,00 zł

Obręb:
Białowierśnie
Gmina: Giby

43

27.

28.

139/1

0,0584 ha

139/2

0,0580 ha

67

3,4405 ha

Obręb: Daniłowce

69

1,8474 ha

Gmina: Giby

101

0,2731 ha

103

0,6184 ha

15/2

0,0327 ha

44/4

0,1378 ha

Obręb:
Dworczysko
Gmina: Giby

1228

2,4593 ha

1231

0,6258 ha

1232

0,3422 ha

1233

0,3657 ha

94.479,00 zł

190.497,00 zł

1228 ark. Nr
7

0,8174 ha

1228 ark. Nr
6

1,8797 ha

1228 ark. Nr
11

0,4543 ha

1228 ark. Nr
10

2,1916 ha

1228 ark. Nr
14

0,1081 ha

1228 ark. Nr
13

29.

1,8310 ha

43

0,1800 ha

44

0,3200 ha

27/1

0,8567 ha

Obręb: Giby

814/1

1,3522 ha

Gmina: Giby

27/2

0,3772 ha

612/3

0,0729 ha

739

0,1993 ha

347.253,00 zł

44

500/2

0,1798 ha

500/1

2,6262 ha

22

0,7644 ha

1294/2

0,0229 ha

612/7

0,8029 ha

34

0,0300 ha

32/1

0,0900 ha

801

3,4701 ha

808

2,7682 ha

809

0,1591 ha

33/1

0,0400 ha

Obręb: Okółek

66

0,0500 ha

Gmina: Giby

70

0,3500 ha

182/2

0,1184 ha

Obręb: Pogorzelec

183/2

0,0084 ha

Gmina: Giby

183/1

3,1637 ha

182/3

0,9488 ha

127.179,00 zł

Gmina: Giby

214

0,2269 ha

6.807,00 zł

Obręb: Posejnele

60/1

3,3545 ha

Gmina: Giby

60/2

0,1016 ha

Obręb: Studziany

226

0,3900 ha

Obręb: Głęboki
30.

Bród
Gmina: Giby

31.

32.

33.

34.

35.

12.000,00 zł

Obręb: Giby

227

2,4700 ha

Obręb: Wysoki

55

0,3900 ha

Gmina: Giby

103.683,00 zł

85.800,00 zł

Most

37.

196.722,00 zł

Obręb: Pomorze

Las

36.

217.635,00 zł

46.200,00 zł
66

1,1500 ha

Obręb: Kukle
Gmina: Giby

146

1,2780 ha

38.340,00 zł

1222 ark.Nr

45

38.

Obręb: Zelwa
Gmina: Giby

17

0,6075 ha

1223 ark. Nr
14
697/1

0,6616 ha
1,2193 ha

1223 ark. Nr
15

2,4849 ha

1222 ark. Nr
15

1,3513 ha

1222 ark. Nr
18

39.

1,8988 ha

100

0,7710 ha

104/1

0,0989 ha

104/4

0,0441 ha

96/1

0,2355 ha

96/2

0,0303 ha

108

0,8679 ha

152

0,2131 ha

153/1

0,4912 ha

155

0,8217 ha

17

0,5380 ha

40

0,0122 ha

42

1,3844 ha

106/2

0,0300 ha

113/1

0,5700 ha

Aleksandrowo

113/2

0,0700 ha

Gmina: Krasnopol

131/1

0,1300 ha

131/2

0,0300 ha

Obręb: Buda Ruska

19

0,6000 ha

Gmina: Krasnopol

262

1,6000 ha

Obręb: Czarna

34/1

0,0700 ha

Obręb:
Białorzeczka

370.053,00 zł

41.898,00 zł

Gmina: Giby

40.

41.

42.

Obręb:

24.900,00 zł

66.000,00 zł

46

Buchta

43.

44.

152

2,0000 ha

Gmina: Krasnopol

153

1,1000 ha

Obręb: Głuszyn

222/2

2,6794 ha

Gmina: Krasnopol

301

1,7560 ha

133.062,00 zł

152/1

0,0478 ha

4.302,00 zł

154

1,2900 ha

38.700,00 zł

72/2

0,0100 ha

Obręb: Jeglówek

72/3

0,1200 ha

Gmina: Krasnopol

87/3

0,0700 ha

87/4

0,0100 ha

92

1,6800 ha

30/6

0,0200 ha

30/7

0,0200 ha

93

0,6200 ha

94

0,0800 ha

78.900,00 zł

6

6,7100 ha

201.300,00 zł

Obręb: Głuszyn
Gmina: Krasnopol

45.

47.

Obręb: Jegliniec
Gmina: Krasnopol

48.

49.

(w 2018 r.)

Obręb: Gremzdel
Gmina: Krasnopol

46.

95.100,00 zł

143/2

0,0300 ha

Obręb: Jeziorki

152/1

0,0200 ha

Gmina: Krasnopol

153/2

0,0300 ha

154/2

0,0300 ha

395

0,7600 ha

414

1,0300 ha

415

0,0200 ha

420/1

3,6100 ha

394/10

3,9930 ha

Obręb: Krasnopol

394/5

0,0865 ha

Gmina: Krasnopol

1181

0,5925 ha

165.900,00 zł

47

50.

427/1

3,8355 ha

427/2

0,3145 ha

296/1

0,0150 ha

2229

1,0240 ha

1485

0,6301 ha

2641/1

2,9723 ha

1800/4

2,2519 ha

1800/6

1,4495 ha

514.944,00 zł

365

0,3220 ha

9.660,00 zł

146

0,1900 ha

162

4,8500 ha

Ruda

192

0,8600 ha

Gmina: Krasnopol

477

2,4100 ha

219/1

0,0415 ha

250.545,00 zł

46

1,1700 ha

35.100,00 zł

158

0,5900 ha

Obręb: Orlinek

173/2

0,3800 ha

Gmina: Krasnopol

173/3

0,0100 ha

179

0,2200 ha

Obręb: Żłobin

43/1

0,5800 ha

Gmina: Krasnopol

66

1,5900 ha

68

0,1000 ha

92

1,6000 ha

51.000,00 zł

149/1

4,5500 ha

136.500,00 zł

Obręb: Linówek
Gmina: Krasnopol

51.

Obręb: Maćkowa

Obręb: Murowany
52.

Most
Gmina: Krasnopol

53.

54.

55.

65.100,00 zł

Obręb: Żubrówka
Nowa
Gmina: Krasnopol

56.

36.000,00 zł

Obręb:
Mikołajewo
Gmina: Krasnopol

48

57.

58.

59.

60.

Obręb: Piotrowa

18/4

4,1900 ha

Dąbrowa

18/2

0,0400 ha

Gmina: Krasnopol

18/3

0,0400 ha

Obręb: Remieńkiń

179/2

3,0910 ha

Gmina: Krasnopol

116

0,0587 ha

94.491,00 zł

Gmina: Krasnopol

129/3

0,2900 ha

8.700,00 zł

Obręb: Wysoka

158/2

0,0100 ha

159

1,2400 ha

158/1

0,0200 ha

144/6

1,8900 ha

74

0,4189 ha

Gmina: Puńsk

72/1

1,6188 ha

Obręb: Kalinowo

73/1

0,0100 ha

Gmina: Puńsk

48

1,1500 ha

130/1

0,1082 ha

Obręb: Kompocie

130/4

2,1210 ha

Gmina: Puńsk

130/5

1,9356 ha

130/8

0,2121 ha

130/9

0,0613 ha

17/1

0,2562 ha

105/1

0,0123 ha

99/1

0,0524 ha

97/1

0,0078 ha

127

1,3400 ha

Obręb: Nowiniki

128

3,7100 ha

Gmina: Puńsk

129

0,7000 ha

210/1

0,5500 ha

128.100,00 zł

Obręb: Ryżówka

Góra
Gmina: Krasnopol

94.800,00 zł

Obręb: Buda
61.

62.

63.

64.

Zawidugierska

61.131,00 zł

34.800,00 zł

143.007,00 zł

172.500,00 zł

49

65.

66.

Obręb: Oszkinie

210/3

0,5800 ha

Gmina: Puńsk

210/4

0,7600 ha

217/5

0,0500 ha

217/6

0,1400 ha

217/7

0,0100 ha

217/8

0,0100 ha

217/9

0,0700 ha

217/10

0,0100 ha

217/11

0,0100 ha

217/12

0,0700 ha

217/13

0,0300 ha

233/1

2,9900 ha

158.400,00 zł

176

4,6000 ha

138.000,00 zł

126/1

3,9700 ha

132/4

0,0800 ha

132/5

0,0700 ha

132/6

0,0100 ha

137/3

0,0200 ha

137/4

0,0100 ha

137/5

0,0600 ha

126.600,00 zł

6

4,9895 ha

149.685,00 zł

186

3,8202 ha

Obręb: Puńsk

240

3,2537 ha

Gmina: Puńsk

329

0,7864 ha

390

0,7922 ha

550

0,8494 ha

603

1,8955 ha

Obręb: Pełele
Gmina: Puńsk

67.

Obręb:
Przystawańce
Gmina: Puńsk

68.

Obręb: Poluńce
Gmina: Puńsk

69.

70.

341.922,00 zł

Obręb: Sankury

50

71.

72.

73.

Gmina: Puńsk

56

0,9091 ha

Obręb: Sejwy

27

3,4000 ha

Gmina: Puńsk

28

4,5400 ha

24

1,1100 ha

25/8

3,0900 ha

Obręb: Skarkiszki

188/3

1,4400 ha

Gmina: Puńsk

203

0,0700 ha

140

4,1400 ha

262.200,00 zł

100

1,1837 ha

35.511,00 zł

240/7

0,5100 ha

240/8

0,1400 ha

240/10

0,0500 ha

240/11

0,1300 ha

289/2

0,0300 ha

294/3

0,0100 ha

294/4

0,0700 ha

379/4

0,0200 ha

50/2

0,1200 ha

380

0,6900 ha

381

1,2500 ha

382

1,3100 ha

99

0,5600 ha

Obręb: Szołtany

165

0,2400 ha

Gmina: Puńsk

166

3,8800 ha

167

0,3200 ha

168

0,0800 ha

152.400,00 zł

36/3

2,6751 ha

80.253,00 zł

Obręb:
Szlinokiemie
Gmina: Puńsk

75.

76.

271.500,00 zł

Obręb: Smolany
Gmina: Puńsk

74.

27.273,00 zł

129.900,00 zł

Obręb:
Tauroszyszki
Gmina: Puńsk

51

77.

78.

79.

160

0,4100 ha

Obręb: Trakiszki

161

0,3300 ha

Gmina: Puńsk

103/1

0,0300 ha

104/1

0,0200 ha

117

0,4500 ha

95/7

0,1055 ha

96/7

0,0832 ha

Obręb: Widugiery

114

0,5200 ha

Gmina: Puńsk

133

2,8500 ha

148

6,2400 ha

41/1

0,0500 ha

42/1

0,1200 ha

43/1

0,3600 ha

93/1

0,1700 ha

93/2

0,0100 ha

93/3

0,0600 ha

93/4

0,0100 ha

93/5

0,3900 ha

94/1

0,8800 ha

94/2

0,0900 ha

96/1

0,1100 ha

96/2

0,0200 ha

96/3

0,2100 ha

96/4

0,2600 ha

96/5

0,3000 ha

140/1

0,0100 ha

141/2

0,0800 ha

141/3

0,3000 ha

142/1

0,2000 ha

148/1

0,5000 ha

44/1

0,0300 ha

Obręb:
Wiłkopedzie
Gmina: Puńsk

42.861,00 zł

288.300,00 zł

123.900,00 zł

52

80.

Obręb:

45/1

0,0100 ha

46/1

0,0013 ha

47/1

0,0100 ha

48/4

0,0400 ha

48/6

0,0200 ha

53/1

0,0032 ha

53/2

0,0100 ha

53/3

0,0200 ha

54/1

0,0035 ha

54/2

0,0200 ha

66/1

0,0100 ha

67/1

0,0100 ha

67/2

0,0037 ha

72/1

0,0400 ha

73/1

0,0100 ha

106/1

0,3500 ha

107/1

1,7000 ha

107/2

0,1200 ha

72.351,00 zł

Gmina: Puńsk

174

0,5041 ha

15.123,00 zł

Obręb:

264

0,9500 ha

265

1,3200 ha

266

1,5200 ha

278

3,6000 ha

Obręb: Żwikiele

264

0,1100 ha

Gmina: Puńsk

265

0,0200 ha

266

1,1900 ha

269

0,0900 ha

42.300,00 zł

117

1,4400 ha

43.200,00 zł

Wojciuliszki
Gmina: Puńsk

81.

82.

Obręb: Wołyńce

Wojtokiemie
Gmina: Puńsk

83.

84.

221.700,00 zł

Obręb: Sumowo
Gmina: Sejny

53

85.

86.

87.

88.

82

1,2006 ha

Obręb: Świackie

89

0,3468 ha

Gmina: Sejny

90

0,0637 ha

104

0,0673 ha

Obręb: Bosse

161

0,3065 ha

Gmina: Sejny

162

1,1624 ha

167

0,6388 ha

170

1,3065 ha

28

0,0210 ha

Obręb: Marynowo

29

0,1608 ha

Gmina: Sejny

52

0,0580 ha

54

0,0584 ha

108

0,0339 ha

109

2,9591 ha

111

1,3355 ha

146

0,1158 ha

154

0,1047 ha

165

0,0045 ha

188

0,7370 ha

167.661,00 zł

168/1

3,2200 ha

96.600,00 zł

146/5

0,0077 ha

Obręb: Burbiszki

147/1

0,0131 ha

Gmina: Sejny

150/2

0,0042 ha

150/3

0,0091 ha

152/7

0,0095 ha

152/9

0,0177 ha

155/1

0,0088 ha

156/1

0,0437 ha

102.426,00 zł

Obręb: Bubele
Gmina: Sejny

89.

50.352,00 zł

54

90.

158/1

0,0283 ha

159/1

0,1158 ha

167/10

0,0076 ha

167/11

0,0701 ha

167/21

0,0150 ha

167/24

0,1816 ha

167/25

0,0918 ha

168/1

0,0198 ha

168/2

0,1210 ha

169/1

0,0947 ha

170/1

0,1333 ha

170/2

0,1651 ha

172/1

0,0200 ha

172/2

0,0580 ha

172/3

0,0075 ha

173/1

0,0861 ha

174/1

0,0063 ha

175/1

0,0322 ha

176/5

0,0591 ha

176/3

0,0090 ha

195/1

0,1831 ha

197/1

0,0924 ha

198/1

0,1937 ha

198/2

0,0042 ha

199/1

0,0123 ha

Obręb: Burbiszki

213/1

3,0592 ha

Gmina: Sejny

213/10

0,0106 ha

213/11

0,0849 ha

213/12

0,4265 ha

213/13

0,0260 ha

213/14

0,0512 ha

57.285,00 zł

55

91.

92.

93.

213/2

0,3636 ha

213/4

0,0367 ha

213/5

0,0716 ha

213/6

0,0551 ha

213/7

0,0954 ha

213/8

0,1500 ha

213/9

0,0116 ha

Obręb: Dusznica

62

0,3518 ha

Gmina: Sejny

152

3,7246 ha

Obręb:

139

0,4100 ha

Grudziewszczyzna

140

0,9700 ha

Gmina: Sejny

54/3

0,0256 ha

Obręb:

228

0,1400 ha

238

0,8200 ha

615

0,1800 ha

1208/1

0,2834 ha

1206

4,7702 ha

Obręb: Gryszkańce

228

0,0849 ha

Gmina: Sejny

238

0,4085 ha

175/2

2,6485 ha

86/1

2,5100 ha

Obręb: Jenorajście

86/2

0,0500 ha

Gmina: Sejny

5/5

0,0142 ha

30/2

0,0401 ha

31/1

0,0012 ha

31/2

0,1417 ha

97/1

0,1586 ha

Gawieniańce
Gmina: Sejny

94.

95.

96.

133.641,00 zł

(190.926,00 zł)

122.292,00 zł

42.168,00 zł

185.808,00 zł

94.257,00 zł

87.474,00 zł

Obręb: Jodeliszki

56

Gmina: Sejny
97.

98.

35

3,8300 ha

114.900,00 zł

Obręb: Kielczany

128/2

2,3500 ha

Gmina: Sejny

128/3

0,8800 ha

96.900,00 zł

88

1,5100 ha

45.300,00 zł

7

1,2900 ha

38.700,00 zł

59

0,1800 ha

Obręb: Krasnowo

60/1

1,4700 ha

Gmina: Sejny

60/2

1,3000 ha

60/3

0,2000 ha

68

1,6700 ha

64/5

0,1000 ha

11/33

0,0800 ha

11/36

0,0200 ha

14/11

0,0300 ha

14/9

0,0100 ha

22

1,6536 ha

Obręb: Łumbie

36

1,3008 ha

Gmina: Sejny

50

0,6530 ha

175

2,4286 ha

375

2,1401 ha

245.283,00 zł

27/1

2,2900 ha

68.700,00 zł

182/1

0,9397 ha

28.191,00 zł

549

2,6600 ha

Obręb:
Konstantynówka
Gmina: Sejny

99.

Obręb:
Krasnogruda
Gmina: Sejny

100.

101.

102.

Obręb: Nowosady
Gmina: Sejny

103.

151.800,00 zł

Obręb: Posejny
Gmina: Sejny

57

104.

105.

Obręb: Radziucie

201/7

0,0700 ha

Gmina: Sejny

201/8

0,0400 ha

201/9

0,0300 ha

201/10

0,0200 ha

201/11

0,0400 ha

201/13

0,0600 ha

201/15

0,0500 ha

550

2,1000 ha

545/2

0,0400 ha

548/2

0,5400 ha

169.500,00 zł

559

0,1800 ha

5.400,00 zł

49/4

0,0900 ha

Obręb: Żegary

49/5

0,0100 ha

Gmina: Sejny

49/7

0,0100 ha

49/8

0,0500 ha

49/9

0,0100 ha

49/10

0,0700 ha

188/2

0,5600 ha

236

1,8500 ha

251

0,5500 ha

253

0,4800 ha

257

0,6000 ha

513

3,1200 ha

Obręb: Berżniki

187/1

3,7911 ha

Gmina: Sejny

222/2

1,5807 ha

268

1,2212 ha

254

0,5412 ha

Obręb: Berżałowce

113

1,3317 ha

Gmina: Sejny

114

1,9795 ha

Obręb: Zaleskie
Gmina: Sejny

106.

107.

108.

222.000,00 zł

214.026,00 zł

58

109.

110.

111.

112.

113.

114.

119

1,5417 ha

Obręb: Poćkuny

54/2

1,7232 ha

Gmina: Sejny

33/7

0,0226 ha

52.374,00 zł

(- 0,0198 ha)

Obręb: Poćkuny

27/12

0,0533 ha

5.223,00 zł

(+6.043,38 zł)

Gmina: Sejny

27/18

0,0250 ha

750,00 zł

34/6

0,0133 ha

67,83 zł

34/9

0,0005 ha

2,55 zł

Obręb: Półkoty

52

0,8395 ha

Gmina: Sejny

115

0,2007 ha

Obręb: Sztabinki

80

0,3200 ha

Gmina: Sejny

81

2,4200 ha

Obręb: Wigrańce

92/3

0,3818 ha

Gmina: Sejny

132

1,9426 ha

1211 ark. Nr 9

1,5958 ha

1211 ark. Nr 8

0,5442 ha

Obręb: Dubowo

195

0,3545 ha

Gmina: Sejny

196

1,7673 ha

25/1

0,0268 ha

Obręb: Folwark

26/1

0,0163 ha

Berżniki

27/3

0,0094 ha

77/3

0,0169 ha

77/5

0,0007 ha

77/7

0,0348 ha

81/1

0,0970 ha

82/1

0,0614 ha

85

3,4330 ha

86/1

0,0869 ha

87

1,3699 ha

Gmina: Sejny

145.587,00 zł

(+0,0921 ha)

31.206,00 zł

82.200,00 zł

133.932,00 zł

63.654,00 zł

154.593,00 zł

Obręb: Hołny
115.

59

Wolmera

116.

117.

40/2

1,4000 ha

Gmina: Sejny

268/1

2,7200 ha

Obręb: Krejwińce

215

2,2500 ha

Gmina: Sejny

83/1

0,0200 ha

80/1

0,0101 ha

68.403,00 zł

77

1,0500 ha

31.500,00 zł

123.600,00 zł

Obręb: Ogrodniki
Gmina: Sejny
Obręb: Sejny

118.

Gmina: miasto
Sejny

Budynki:
463/9

0,4084 ha

463/10

0,3728 ha

321.082,40 zł
41.716,00 zł

Obiekty inżynierii
lądowej:
42.850.055,25 zł

Obręb: Sejny
119.

Gmina: Sejny

Ulica Plac
202/5

0,2555 ha

7.665,00 zł

Świętej Agaty

Miasto
Obręb: Sejny
120.

Gmina: Sejny

Lokal mieszkalny
-----

------

--------

Miasto

Nr 7 udział
1/6 części 16.325,33 zł

121.

122.

Obręb: Sejny
Gmina: Sejny

1542/1

0,0174 ha

Miasto

1542/2

0,0090 ha

Ulica Mickiewicza
Nr 1167B
792,00 zł

Obręb: Sejny
Gnina: Sejny

1546/1

0,0516 ha

1.548,00 zł

Ulica Mickiewicza
Nr 1167B

Miasto
Działki gruntu o
123.

Obręb: Dusznica

118/11

0,3419 ha

Gmina: Sejny

123/4

0,4188 ha

124/13

0,0206 ha

124/14

0,0627 ha

124/10

0,0788 ha

obszarze 2,6913
ha w użytkowa.
wieczystym
Powiatu
Sejneńskiego
dnia 28

do

60

124/11

0,0082 ha

lipca 2113 r.

121/6

0,5418 ha

Budynki i

124/15

0,8104 ha

budowle o

124/4

0,0102 ha

124/18

0,0426 ha

wartości
2.015.465,00 zł,

118/9

0,3553 ha

398.000,00 zł

(2.008.000,00 zł
+ 7.465,00 zł =
2.015.465,00 zł)
znajdujące się
na ww.
działkach
stanowią
przedmiot
odrębnej
własności
Powiatu
Sejneńskiego

RAZEM:

--------

405,6173 HA

12.632.198,90 zł

78.627.712,34 zł

XI. Realizacja zadań inwestycyjnych.
Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 5.983.481,23 zł, co stanowi
67,29 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
– Transport i łączność – 5.033.620,53 zł
1. W ramach współpracy z Nadleśnictwem Głęboki Bród i Nadleśnictwem Pomorze oraz
dofinansowaniem z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu
Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju
regionu przebudowano drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczysko – Łoski Mikaszówka na odcinku 4080 m km. Wartość inwestycji wyniosła 1.017.810,77 zł, w tym
dofinansowanie z budżetu Województwa 330 000 zł oraz wsparcie Nadleśnictwa Głęboki
Bród 199 337,63 zł i Nadleśnictwa Pomorze 100 000 zł.
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2. W ramach dofinansowania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przebudowano drogę powiatową Nr 1164B
Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,843 km na kwotę 3.478.272,60 zł, w tym
dotacja otrzymana z budżetu państwa 1.722.093,21 zł oraz 790.000,00 zł z budżetu Gminy
Sejny,
3. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” wykonano inwestycję pod nazwą
„Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych,
remont chodnika oraz nawierzchni jezdni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej”
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 517.537,16 zł w tym dofinansowanie w wysokości
35 569,00 zł z budżetu Miasta Sejny,
Przebudowa ul. Parkowej w Sejnach polegała na:
- wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej ul. Parkowej
i szerokości 8m,
-

przebudowie peronu
przystankowych,

autobusowego

wraz

z

ustawieniem

o długości 278 m
2.

nowych

wiat

- wykonaniu remontu chodnika o długości 303m,
- przebudowie istniejących zjazdów
- wykonanie nowego pasa zieleni.
4. Dotacja dla Gminy Sejny na przebudowę oświetlenia w miejscowości Berżniki na kwotę –
20.000 zł.
– Działalność usługowa – 10.455 zł.
1. Zakup kolorowej drukarki do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 10.455 zł.
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 639.895 zł.
1. Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sejnach na kwotę 490.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 450.000,00 zł,
2. Przebudowa parkingu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach na
kwotę 149.895 zł, w tym z budżetu państwa 149.895,00 zł ,
– Pomoc społeczna 1.230 zł.
1. Aktualizacja dokumentacji projektowej do dostosowania budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę
1.230 zł.
– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 194.850 zł.
1. Mała przestrzeń – duża aktywność rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w
Sejnach na kwotę 194.850 zł., w tym 11 666,25 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Unii
Europejskiej.
– Kultura i sport 103.430,70 zł.
1. Dokumentacja projektora do budowy hali sportowo – widowiskowej w Sejnach na kwotę
103.430,70 zł. , w tym 103.430,70 zł. z budżetu Miasta Sejny.

Zestawienie inwestycji zawiera załącznik Nr 1.
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XII. Realizacja programów i strategii w 2018r.
1.Realizacja Zintegrowanego Programu Rozwoju Powiatu Sejneńskiego.
Monitoring Zintegrowanego Programu Rozwoju Powiatu Sejneńskiego w latach 2016-2018
realizacja/ rok/ kwota PLN
kwota planowana

2016

2017

2018

RAZEM

Cel strategiczny 1. Poprawa pozycji konkurencyjności Powiatu Sejneńskiego w oparciu o atuty jego położenia,
dziedzictwa i środowiska
5 615 295,00
20 154,00
41 026,00
0,00
Podprogram wzmocnienia
lokalnego potencjału
gospodarczego i przedsiębiorczości
Aktywne zachęcanie przedsiębiorców do uczestnictwa w projektach szkoleniowo - doradczych
0,00

zrealizowane
projekty:

61 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
zrealizowane
projekty:
wspólna promocja gospodarcza Powiatu Sejneńskiego
zrealizowane
projekty:

Działania wspierające rozwój lokalnych produktów opartych o surowce lokalne
zrealizowane
projekty:

Wsparcie rynków produktów pszczelich: zakup
leków, pszczół oraz sprzętu pszczelarskiego
(Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejn i Puńska)
Wsparcie rynków produktów pszczelich: zakup
leków oraz sprzętu pszczelarskiego (Stowarzyszenie
Pszczelarzy Sejn i Puńska)
Podprogram rozwoju turystyki i
252 974,00
przemysłów czasu wolnego

20 154,00

0,00

0,00

20 154,00

0,00

41 026,00

0,00

41 026,00

0,00

79 403,14

0,00

79 403,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strategia Promocji Powiatu Sejneńskiego
zrealizowane
projekty:
Transgraniczne szlaki turystyczne
zrealizowane
projekty:

Zintegrowany System Transgranicznej Informacji Turystycznej
zrealizowane
projekty:
Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej pogranicza
zrealizowane
projekty:

Opracowanie kompleksowych materiałów promocyjnych dla całego powiatu
zrealizowane
projekty:

„Promocja powiatu sejneńskiego szansą na
wzmocnienie atrakcyjności poprzez
upowszechnienie dziedzictwa kulturowego
obszarów zależnych od rybołówstwa”
Podprogram rozwoju infrastruktury 26 417 000,00
dla dostępności komunikacyjnej

0,00

79 403,14

0,00

79 403,14

6 973 469,13

1 649 056,10

4 496 083,38

13 118 608,61
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury
zrealizowane
projekty:

1 514 241,21 0,00
0,00
Poprawa dostpności komunikaczjnej midyz
przejściem granicznym z Litą, a drogą wojewódzką
Nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatopwej Nr
1163B Sejwy - Widugiery - Sankury
Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża

zrealizowane
projekty:

927 698,53
0,00
0,00
927 698,53
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol
- Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża
Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Nr 1178B Ogrodniki-Berżniki, Nr 1178B odcinek przez miejscowość
Berżniki, Nr 1177B odcinek Bierżałowce-Berżniki i Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierżałowce.

zrealizowane
projekty:

0,00
„Improvement of road infrastructure in Poviat Sejny 0,00
and Grodno District” (Przebudowa ciągu dróg
powiatowych: Nr 1178B Ogrodniki-Berżniki, Nr
1178B odcinek przez miejscowość Berżniki, Nr
1177B odcinek Bierżałowce-Berżnik)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki - Dworczysko - Łoski – Mikaszówka

0,00

0,00

zrealizowane
projekty:

0,00
0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki Dworczysko - Łoski – Mikaszówka, na odcinku Frącki
- Okółek o długości 4080 m; Powiat Sejneński
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bubele - Krasnowo – Sankury.

1 017
810,77

1 017 810,77

zrealizowane
projekty:

0,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164B Sejny –
Bubele – Krasnowo – Sankury od km 0+774 do km
6+617”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki

0,00

3 478 272,61

3 478 272,61

0,00

0,00

0,00

0,00

zrealizowane
projekty:

1 514 241,21

Przebudowa lub modernizacja dróg powiatowych i gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (chodniki)
poprawiających dostępność komunikacyjną mieszkańców i turystów na terenie powiatu sejneńskiego
zrealizowane
projekty:

661 910,92
0,00
0,00
661 910,92
Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol Żubronajcie( gmina Krasnopol)
1 549 968,47 0,00
0,00
1 549 968,47
Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej
Głuszyn - Sumowo nr 102051B, powiatowej nr
1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki (gmina
Krasnopol)
0,00
1 081
0,00
1 081 718,78
Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr
718,78
102072B Krasnopol - Żłobin (gmina Krasnopol)
717 707,50
0,00
0,00
717 707,50
Przebudowa drogi gminnej nr 101702 Pełele Przystawańce (gmina Puńsk)
1 601 942,50 0,00
0,00
1 601 942,50
Przebudowa drogi gminnej nr 101720B Boksze
Osada - Boksze Stare (gmina Puńsk)
0,00
567 337,32
0,00
567 337,32
Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo
- Czerwony Krzyż w m. Mikołąjewo (Gminna
Krasnopol)
0,00
27 600,00
0,00
27 600,00
Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na
ulicy Wojska Polskiego 16A w rejonie parku (Gmina
Krasnopol)
Kompleksowe wyposażenie powiatowych służb drogowych w niezbędny sprzęt do utrzymania dróg wraz
z całym pasem drogowym
0,00

zrealizowane
projekty:

0,00

0,00

0,00

Cel strategiczny 2. Wzrost spójności społecznej dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców Powiatu
Sejneńskiego
Podprogram rozwoju edukacji

33 669 079,00

254 573,80

2 458 353,17

0,00

2 712 926,97

Kształcenie zawodowe. Kształcenie ogólne

64

zrealizowane
projekty:

Kompleksowy Program Wsparcia LO w Sejnach (ZSO
w Sejnach)

0,00

111 380,00

0,00

111 380,00

Działania inicjujące i wspierające rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami
(wspólne przygotowanie programów nauczania, organizacja zajęć, praktyk i staży zawodowych w firmach)
zrealizowane
projekty:

0,00

Rozwój kompetencji kadr subregionu
suwalskiego(Powiat Sejneński)

2 346 973,17

0,00

2 346 973,17

Rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów, szczególnie uzdolnionych oraz uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i predyspozycjach sportowych
zrealizowane
projekty:

Szansa na informatyczny sukces (LO Sejny)

132 493,80

0,00

0,00

132 493,80

Wakacje z teatrem - warsztaty dla dzieci i młodzieży
z Sejn (Stowarzyszenie ORIGO)
Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach ( LO
Sejny, Stowarzyszenie "Szymon Konarski" w
Sejnach)
InfoTechnoSejny (ZSO w Sejnach)

4 300,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

363 266,25

0,00

363 266,25

0,00

344 912,40

0,00

344 912,40

zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną
infrastrukturę - aktywna tablica (Gmina Krasnopol)

0,00

17 400,00

0,00

17 400,00

0,00

0,00

115 080,00

2 700,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

200 774,99

200 774,99

Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych na terenie Powiatu Sejneńskiego
zrealizowane
projekty:

Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry
115 080,00
edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Sejnach poprzez zagraniczną mobilność (ZSO w
Sejnach)
Międzynarodowe programy wymiany młodzieży szkolnej

zrealizowane
projekty:

Szeszupa - Seina/ Marycha - rzeki łączące młodzież
(Stowarzyszenie ORIGO)
Podprogram ochrony zdrowia
6 897 925,00

Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach
zrealizowane
projekty:

0,00
0,00
200 774,99
„Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja
placu przy Urzędzie Pracy w Sejnach”
Zakup dwóch karetek pogotowania ratunkowego w wyposażeniem dla SP ZOZ w Sejnach
0,00

zrealizowane
projekty:

0,00

0,00

200 774,99

0,00

Szpital przyjazny środowisku – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu w Sejnach
0,00

zrealizowane
projekty:

0,00

0,00

0,00

Aktywne uczestnictwo Powiatu w realizacji krajowych i regionalnych programów profilaktycznych dotyczących
chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu i powiatu
0,00

zrealizowane
projekty:

0,00

0,00

0,00

Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sejnach
zrealizowane
projekty:
Podprogram ograniczania zjawisk
wykluczenia społecznego

zrealizowane
projekty:

15 141 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 244,00

82 366,00

0,00

225 610,00

Realizacja kompleksowych programów na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową
13 764,00
28 290,00
0,00
42 054,00
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2016 (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie)
102 780,00
54 076,00
0,00
156 856,00
Opiekun dzienny (Gmina Krasnopol)
Świetlico - otwórz się (Stowarzyszenie ORIGO)

5 600,00

0,00

0,00

5 600,00
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Nie próbuję nie częstuję (Stowarzyszenie ORIGO)

3 100,00

0,00

0,00
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 18 000,00
pracy podwórkowej realizowanej przez
wychowawcę (Stowarzyszenie ORIGO)
Nowe jutro – program integracji społecznej i zawodowej powiatu sejneńskiego
0,00

zrealizowane
projekty:

0,00

0,00

3 100,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

6 214 174,00
3 558,00
0,00
0,00
3 558,00
Podprogram powiatowej polityki
prorodzinnej
Rozwój instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
0,00

zrealizowane
projekty:

0,00

0,00

0,00

Realizacja działań na rzecz reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
zrealizowane
projekty:

zrealizowane
projekty:

Z kulturą za pan brat - dwa wyjazdy osób
niepełnosprawnych do Białegostoku (Regionalne
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)
Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego (Regionalne
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)

3 558,00

0,00

0,00

3 558,00

0,00

1 890,00

0,00

1 890,00

Aktwyność i Integracja (Regionalne Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprwnych)
Podprogram rozwoju kapitału
263 477,00
społecznego
Kultura Pogranicza Wczoraj i Dziś

0,00

4 080,00

0,00

4 080,00

158 064,83

61 334,00

0,00

219 398,83

Opowieści o współistnieniu (Fundacja Pogranicze)

158 064,83

0,00

0,00

158 064,83

Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a
Sejnami (Fundacja Pogranicze)
Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza. Pamiątki
(Fndacja Pogranicze)
Biblia domowa albo Silva Rerum (Fundacja
Pogranicze)
Miłość i zgoda - domu ozdoba. Makatkowa
Sejneńszczyzna (Fundacja Pogranicze)
Znikająca granica (Stowarzyszenie Szymon Konarski,
Stowarzyszenie Tartak z Torunia)

0,00

61 334,00

0,00

61 334,00

0,00

106 250,00

0,00

106 250,00

0,00

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

10 600,00

0,00

10 600,00

0,00

45 040,00

0,00

45 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 138 874,00

5 185 899,00

0,00

9 324 773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 271 035,00
Podprogram aktywizacji rynku
pracy
Powiatowe Centrum Aktywności Lokalnej w Sejnach

zrealizowane
projekty:

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie sejneńskim
zrealizowane
projekty:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie sejneńskim (PUP Sejny)
Aktywni na nowo (PUP Sejny)

1 071 446,00

1 092 055,00

0,00

2 163 501,00

622 228,00

791 844,00

0,00

1 414 072,00

Program aktywizacji zawodowej dla osób
bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia (PUP
Sejny)
Program aktywizacji zawodowej dla osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy określonych w art. 49 (PUP Sejny)
Program aktywizacji zawodowej dla osób
bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
(PUP Sejny)

780 000,00

264 000,00

0,00

1 044 000,00

692 400,00

0,00

0,00

692 400,00

350 000,00

0,00

0,00

350 000,00
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zrealizowane
projekty:

zrealizowane
projekty:

Refundacja wynagrodzenia i składek społecznych
dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych do
30 r. ż. (PUP Sejny)
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (PUP Sejny)

534 800,00

1 021 000,00

0,00

1 555 800,00

88 000,00

86 000,00

0,00

174 000,00

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych w Powiecie Sejneńskim
Program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych
należących do grup społecznych, o których mowa w
ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w
regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach
rewitalizowanych a także realizowanych w ramach
Narodowego Programu Mieszkaniowego
Mieszkanie plus
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
długotrwale
Podprogram promocji i ochrony
5 650 400,00
dziedzictwa narodowego

0,00

278 000,00

0,00

278 000,00

0,00

181 000,00

0,00

181 000,00

0,00

911 000,00

0,00

911 000,00

0,00

332 000,00

0,00

332 000,00

0,00

229 000,00

0,00

229 000,00

194 872,51

51 980,01

0,00

246 852,52

Promocja kultury i dziedzictwa narodowego Ziemi Sejneńskiej poprzez współorganizację (przy zaangażowaniu
samorządów gminnych i organizacji pozarządowych) wydarzeń na terenie całego powiatu
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Sejneńszczyzny (Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami w Sejnach)
Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego powiatu
Archiwum Miejsko-Gminne (Stowarzyszenie ORIGO)

3 500,00

0,00

0,00

3 500,00

48 972,51

0,00

0,00

48 972,51

0,00

0,00

142 400,00

Ochrona i wsparcie remontu zabytków
zrealizowane
projekty:

Miasto Sejny - Ratusz, rok 1846, wymiana stolarki
okiennej (Miasto Sejny)

142 400,00
Przemyślmy Centrum na nowo. Program
Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027
(Miasto Sejny)
Ochrona i wsparcie dziedzictwa kultury ludowej powiatu

zrealizowane
projekty:

zrealizowane
projekty:

0,00
14 500,01
0,00
14 500,01
Dzień Państwowy Litwy - Dzień Koronacji Króla
Litwy Mendoga (Fundacja im bpa Antanasa
Baranauskasa, Dom Litewski w Sejnach)
0,00
9 960,00
0,00
9 960,00
Wieczór adwentowy w kulturze litewskiej (Fundacja
im bpa Antanasa Baranauskasa, Dom Litewski w
Sejnach)
0,00
17 520,00
0,00
17 520,00
XV Jubiluszowy Przegląd Kapel Ludowych (Fundacja
im bpa Antanasa Baranauskasa, Dom Litewski w
Sejnach)
Cel strategiczny 3. Poprawa efektywności i skuteczności polityk publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych
usług i realizowanych zadań publicznych
18 247 494,00
0,00
Podprogram poprawy
bezpieczeństwa publicznego
Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszym w Sejnach

0,00

508 072,16

508 072,16

0,00
„Przebudowa peronów autobusowych wraz z
ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont
chodnika oraz nawierzchni jezdni wraz z
towarzyszącą infrastrukturą na ul. Parkowej”
Inwestycje w infrastrukturę bezpieczeństwa publicznego

0,00

508 072,16

508 072,16
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0,00

zrealizowane
projekty:

0,00

0,00

0,00

472 766,00
31 809,00
4 039 934,32
0,00
4 071 743,32
Podprogram ochrony środowiska i
przyrody
Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i promocja postaw proekologicznych

zrealizowane
projekty:

31 809,00
0,00
0,00
31 809,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Krasnopol
0,00
1 174
0,00
1 174 034,32
Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na
034,32
rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
(Gmina Krasnopol)
0,00
2 865
0,00
2 865 900,00
Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki
900,00
wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol
(gmina Krasnopol)
0,00
5 499,00
0,00
5 499,00
Zakup silnika spalinowego do pontonu dla jdnostki
OSP Krasnopol (Gmina Krasnopol)
Analiza i wprowadzenie zmian w ochronie przyrody terenów nią objętych w celu polepszenia jej efektów
w zachowaniu jak najmniejszego uszczerbku (ograniczenia) w użytkowaniu gruntów

zrealizowane
projekty:
Podprogram zarządzania powiatem

14 352 091,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utworzenie Międzynarodowego Centrum Młodzieży w Ogrodnikach
0,00

zrealizowane
projekty:

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych
zrealizowane
projekty:
143 465 114,00

RAZEM

0,00

0,00

0,00

0,00

11 918 619,27

13 649 351,74

5 204 930,53

30 772 901,54

2. Realizacja Programu ochrony środowiska Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2020,
z perspektywą na lata 2021-2024
1.

Pełna nazwa
dokumentu

2.

Podstawa prawna

3.

Okres realizacji

Program ochrony środowiska Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2020,
z perspektywą na lata 2021-2024
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
2017-2020

4.

Podjęte działania w
celu realizacji założeń.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki - Dworczysko - Łoski –
Mikaszówka.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bubele - Krasnowo –
Sankury.
3. Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”

5.

Środki zaangażowane
w realizację
dokumentu.

1. 1 088 261,29.
2. 3 478 272,60.
3.
5 968,07 zł.
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6.

Osiągnięte cele w tym
procesie.

1. Przebudowano odcinek drogi o długości 4,080 km.
2. Przebudowano odcinek drogi o długości 5,843 km.
3. Efektem rzeczowym przeprowadzonej akcji jest uporządkowanie
terenów wokół szkół, miejscowości, w których znajdują się szkoły oraz
tereny zabudowy wielorodzinnej, obrzeży szlaków komunikacyjnych i
turystycznych. Sprzątnięcie terenów Wigierskiego Parku Narodowego,
lasu „Borek” w Sejnach, brzegów jezior, oraz podniesienie świadomości
ekologicznej dzieci i młodzieży.

3.Realizacja Planu operacyjny funkcjonowania Powiatu Sejneńskiego w warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Plan operacyjny funkcjonowania Powiatu Sejneńskiego w warunkach zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zatwierdzony przez Wojewodę Podlaskiego 08.06.2011 r.
zawiera przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz harmonogram
przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania poszczególnych stanów gotowości obronnej powiatu.
Zadania związane z realizacją zadań operacyjnych Powiatu Sejneńskiego nakładają na poszczególne
komórki organizacyjne Urzędu i powiatowe jednostki organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące
podwyższania gotowości obronnej.
W/w plan został zrealizowany w 2018r. i realizują go wszystkie komórki organizacyjne
Urzędu i powiatowe jednostki organizacyjne.

4.Powiatowy program zapobiegania przestępczości
i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018 – 2020.

oraz

porządku

publicznego

Podstawa prawna realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018 – 2020:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz.U z 2019 r. poz. 511)
2. Uchwała Nr XLI/217/2018 rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018 – 2020.

Okres realizacji: 2 lata, 2018-2020
Podstawowe założenia programu:
1) Program ma charakter kompleksowy służący poprawie bezpieczeństwa na terenie
powiatu, adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem
przestępczości i patologii,
2) Jest planem współdziałania samorządów lokalnych, służb, inspekcji, straży, powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne,
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3) Ocena skuteczności programu przez mieszkańców powiatu będzie zależała
od realizacji najprostszych działań, takich jak: gotowość niesienia pomocy, szybka reakcja
na wezwania, itp.
4) Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych gmin i
powiatu oraz funduszy organizacji pozarządowych i innych funduszy celowych
przeznaczonych na profilaktykę i bezpieczeństwo.
5) Forma i treść programu ma charakter uniwersalny, aby każdy mógł zaadoptować
go do swojej specyfiki (samorządy, instytucje, powiatowe służby, inspekcje i straże,
poszczególne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, itp.).

W celu realizacji programu w 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku. Tematyka posiedzeń Komisji nawiązywała do ustawowych zadań Starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych
w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Realizując ustawowe zadania, w zakresie opiniowania pracy służb, inspekcji i straży, Komisja podczas
przeprowadzonych posiedzeń na bieżąco była informowana o zagrożeniach, zdarzeniach
i prowadzonych działaniach przez Policję, Państwową Straż Pożarną, oraz pozostałe instytucje
i podmioty realizujące zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie powiatu sejneńskiego. W ramach organizowanych posiedzeń Komisja dokonywała
systematycznej oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Do włączenia się w realizacje Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018 – 2020 zaproszone zostały
następujące podmioty:




















Komenda Powiatowa Policji w Sejnach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach,
Placówka Straży Granicznej w Sejnach,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach,
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach,
Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,
Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku,
Ośrodek Kultury w Sejnach,
Prokuratura Rejonowa w Sejnach,
Nadleśnictwo Pomorze,
Nadleśnictwo Głęboki Bród,
Gminne oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach.

Wszystkie w/w podmioty przystąpiły do realizacji programu, przedstawiły sprawozdania
za rok 2018 z wykonanych zadań.
Osiągnięte cele w tym procesie: właściwa współpraca i skoordynowane działania wszystkich
podmiotów, które przystąpiły do realizacji w/w programu przyczyniły się do wymiernych efektów
w zakresie poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sejneńskiego w 2018
roku.

W Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku
w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na lata 2018-2020 podjęte zostały działania w celu realizacji założeń:
a) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
 Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne i stwarza uczniom możliwość interesującego
spędzenia czasu.
 Prowadzona jest działalność edukacyjna w zakresie aktywnego wypoczynku.
 W szkole realizowany jest program „Szkolny Klub Sportowy” propagujący aktywne
formy wypoczynku. Działają sekcje koszykarskie dziewcząt i chłopców.
 Imprezy szkolne organizowane w szkole odbyły się bez zakłócania porządku. Imprezy
nadzorują nauczyciele.
 Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw lekcyjnych i dbają o porządek i
bezpieczeństwo uczniów.
 W szkole działają kamery monitoringu. Monitorowane jest również otoczenie
budynku szkoły.
 Zapewniona jest całodobowa opieka dla wychowanków Internatu. W roku 2018 nie
stwierdzono żadnych zakłóceń porządku czy niebezpiecznych sytuacji.
 Fundacja Togatus PRO BONO przeprowadziła konwersacje z uczniami dotyczące
ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych w Internecie (12.11.2018).
b) Działalność prewencyjno - wychowawcza:
 W szkole są umieszczone informacje o numerach telefonów zaufania oraz instytucjach
świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 W szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym uwzględniono zagadnienia
poświęcone promocji zdrowego stylu życia, profilaktyce uzależnień, przeciwdziałaniu
agresji. Zagadnienia te realizują wszyscy wychowawcy na zajęciach wychowawczych.
 W szkole zorganizowano turnieje koszykarskie. 27.02.2018 r. zorganizowano
międzynarodowy turniej koszykarski poświęcony 100- leciu odrodzenia Litwy.
 25.05 2018 roku dokonano próbnej ewakuacji szkoły organizowanej przez OSP Puńsk.
 30.09.2018 na zebraniu rodzicielskim uczestniczyli pracownicy socjalni Gminy Puńsk w
sprawie projektu „Przemoc w rodzinie. Jak pomóc sobie i innym”.
 Szkoła uczestniczy w programie profilaktycznym prowadzonym przez Gminę Puńsk
„Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. „Postaw na rodzinę”. W ramach programu
przeprowadzono ankietę diagnozującą wśród uczniów i nauczycieli. 21 listopada
odbyło się spotkanie uczniów z psychologiem poświęcone przemocy w rodzinie.
 W listopadzie 2018 r. uczniowie brali udział w konkursie plastycznym w ramach
kampanii „Biała wstążka” organizowanym przez KPP w Sejnach. Uczeń szkoły zajął III
miejsce.
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Szkoła brała udział w projekcie edukacyjnym „Twoje życie w twoich rękach”. mającym
na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Uczniowie stworzyli film, który zajął I miejsce
na etapie wojewódzkim i reprezentował Podlasie w eliminacjach ogólnopolskich.
 28.09.2018 przeprowadzono program edukacyjny z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
„Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS”.
 W listopadzie 2018 r. zorganizowano szkolne eliminacje konkursu „Wiedzy o HIV i
AIDS” organizowanego przez PSSE w Sejnach. 8 listopada 2018 r. odbył się etap
powiatowy konkursu. Uczniowie liceum zdobyli 1 i 2 miejsce. W Wojewódzkiej
Olimpiadzie Wiedzy i HIV i AIDS uczennica liceum zdobyła III miejsce.
 Liceum przystąpiło do kolejnej edycji programu „ARS czyli jak dbać o miłość” na rok
szkolny 2018/2019 poświęcony przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu,
narkotyków, tytoniu. 07.12.2018 r. odbyło się spotkanie z psychologiem z uczniami w
klasy I oraz szkolenie rady pedagogicznej pt. „Rozmowy z rodzicem – mediacje i
trudne sytuacje”. 07.12.2018 r. zorganizowano również spotkanie rodziców z
psychologiem nt. „Podnoszenie kompetencji rodziców w budowaniu relacji z
dorastającym dzieckiem”.
 Szkoła stwarza uczniom możliwość ciekawego i użytecznego spędzania wolnego czasu.
W szkole działają liczne koła zainteresowań, chór szkolny „Pašešupiai“, zespół
taneczny “Šalčia“, sekcje koszykówki dziewczat i chłopców. Uczniowie mają możliwość
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury Litewkiej w Puńsku.
 Szkoła utrzymuje stały kontakt z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Puńsku. 20
kwietnia 2018 r. odbył się konkurs „Promocja zawodu policjanta”.
 Szkoła realizuje Program Doradztwa Zawodowego. W ramach programu 26.12.2018 w
liceum odbyła się konferencja w ramach projektu nr LT-PL-25-141 pt. „Promowanie
zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i
polskiej”. W ramach projektu prowadzonego przez Gminę Puńsk - LT-PL-2S-135 - 5
uczniów uczestniczyło w konferencji w Trokach pt. „Twórz przedsiębiorczość –
zmniejszaj różnicę. 19.11.2018 odbyły się warsztaty z psycholog PPP w Sejnach
poświęcone preorientacji zawodowej i wyborowi przyszłej drogi zawodowej.
 23 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie z doradcami zawodowymi PUP w Sejnach na
temat „Jak dokonać trafnego wyboru zawodu”.
 Szkoła współpracuje z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Sejnach i organizuje
spotkania indywidulane (28.11.2018) i grupowe z uczniami. 24.10.2018 odbyły się
zajęcia nt. „Moje umiejętności, zdolności i talenty”.
c) Bezpieczeństwo komunikacyjne:
 W Programie Wychowawczo – Profilaktycznym uwzględniono zagadnienia
poświęcone bezpieczeństwu na drodze, znajomości zasad ruchu drogowego.
 Przed każdą wycieczką uczniowie są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa w czasie
jazdy autokarem, bezpiecznego poruszania się na ulicy.
d) Wypoczynek i rekreacja:
 06 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów liceum przedstawicielami KPP w
Sejnach, Straży Granicznej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na temat:
„Jak poszukiwać bezpiecznej pracy za granicą”.
 Przed feriami letnimi przypomniano uczniom o zasadach bezpiecznego wypoczynku.
 19.11.2018 odbyły się konwersacje z uczniami prowadzone przez prawnika fundacji
Togatus PRO BONO nt. zatrudniania osób młodocianych i przestępczości wśród
nieletnich.
 Przed feriami świątecznymi (21 grudnia 2018) przypomniano o zasadach bezpiecznego
wypoczynku.
e) Zagrożenia kryzysowe.
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f)

W szkole są umieszczone informacje o numerach telefonów zaufania oraz instytucjach
świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych.
25.05 2018 roku dokonano próbnej ewakuacji szkoły organizowanej przez OSP Puńsk.
Na terenie szkoły i Internatu umieszczone są plany i drogi ewakuacyjne.
Na bieżąco kontrolowany jest stan techniczny budynków i instalacji pod względem
bezpieczeństwa.
Uczniowie są zapoznawani z zasadami BHP w pracowniach szkolnych i w budynku
Internatu.
07.12.2018 na zebraniu rodziców przekazano rodzicom informację Minister Edukacji
Narodowej w sprawie szczepień ochronnych.
W szkole na zajęciach z wychowawcą prowadzone są zajęcia poświęcone
propagowaniu zdrowego stylu życia.
Przedstawiciel szkoły uczestniczy w pracach Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych.

Zagadnienia promocyjno – informacyjne
 W budynku liceum i internatu umieszczono w widocznym miejscu numery policyjnego
telefonu zaufania, telefonów alarmowych, telefon i adres Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej. Szkoła współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
w Sejnach, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sejnach, Posterunkiem Policji w
Puńsku i KPP w Sejnach, starostwem Powiatowym w Sejnach, Urzędem Gminy Puńsk.
1. Środki zaangażowane w realizację dokumentu: wydatki związane z przeglądami stanu
technicznego budynku szkoły i internatu.
2. Osiągnięte cele w tym procesie:
W roku 2018 nie stwierdzono w szkole naruszenia zasad bezpieczeństwa. Nie
stwierdzono również przypadków używania alkoholu, narkotyków na terenie szkoły.
Nie wydarzył się wypadek zagrażający życiu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły.
Szkoła nie otrzymała żadnej informacji o popełnieniu przez uczniów przestępstw czy
wykroczeń. Uczniowie przestrzegają przyjętych w szkole zasad i norm zachowania.

5.Programy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach:
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Obecnie realizowana jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sejneńskim
na lata 2014 – 2020 przyjęta Uchwałą Nr V/34/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 20 marca 2015
r. Zgodnie z art. 112 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1508), do zadań powiatowego centrum pomocy rodzinie należy koordynowanie realizacji
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia określa cele oraz zadania, związane z
działalnością poszczególnych instytucji i organizacji społecznych funkcjonujących na terenie Powiatu
Sejneńskiego.
W ramach prowadzonego monitoringu realizowanych zadań oraz ewaluacji Strategii
zwrócono się do w/w podmiotów o przekazanie informacji dotyczącej realizacji określonych
wskaźników w poszczególnych latach. Z uzyskanych odpowiedzi zebrano dane liczbowe
przedstawiające sytuację społeczną w Powiecie Sejneńskim na przestrzeni trzech lat – od 2016 do
2018 roku.
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CEL STRATEGICZNY: Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej.
Realizowane zadania
Wskaźniki dotyczące realizowanych
zadań
Liczba przeprowadzonych akcji
promujących rodzinne formy pieczy
zastępczej
Liczba nowopowstałych rodzin
zastępczych
Liczba przeszkolonych kandydatów na
rodziców zastępczych
Liczba osób korzystających ze
specjalistycznego poradnictwa i terapii
dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą, dzieci będących pod ich
opieką oraz rodzin biologicznych
a) Liczba osób którym udzielono
specjalistycznego poradnictwa w
związku z bezradnością opiekuńczo
– wychowawczą
Liczba rodzin biologicznych
uczestniczących w szkoleniach oraz
rodzin zastępczych biorących udział w
grupie wsparcia

a) Liczba osób uczestniczących w
szkoleniach oraz grupie
wsparcia w związku z
bezradnością w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych
b) Liczba zorganizowanych grup
wsparcia dla osób będących w
sytuacji kryzysowej
Liczba pracowników uczestniczących w
szkoleniach podnoszących kwalifikacje
w zakresie wspierania rodzin i pieczy
zastępczej
Liczba wychowanków objętych
wsparciem podczas procesu
usamodzielniania się
Liczba utworzonych programów /

Źródła finansowania

2016

w roku
2017

2018

1

1

1

PCPR – środki własne

4
rodziny

4
rodziny

2
rodziny

PCPR – środki własne

2

5

1

PCPR – środki własne

31
rodzin

31
rodzin

30
rodzin

0

4

4

GOPS Puńsk – środki
własne;

7

7

6

PCPR – środki własne

PPP - środki własne;
PCPR – środki własne

GOPS Puńsk - Gmina Puńsk
MRPiPS (Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej); GOPS
Krasnopol – środki własne

1

0

22

-

-

-

3

3

3

PCPR – środki własne, KFS

11

9

11

PCPR – środki własne

1

1

1

PCPR – środki własne

-
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projektów na rzecz wspierania rodzin
wielodzietnych i zastępczych
a) Liczba utworzonych
programów na rzecz
wspierania rodzin, w tym
wielodzietnych
Liczba rodzinnych domów dziecka
Liczba rodzin zastępczych o charakterze
pogotowia rodzinnego
Liczba dzieci objętych wsparciem
środowiskowych form pomocy
umożliwiających właściwy start w
przyszłość
a) Liczba osób objętych
wsparciem środowiskowych
form pomocy i samopomocy
Liczba dzieci objętych działaniami
zmierzającymi do niwelacji skutków
ubóstwa
a) Liczba działań podjętych w
zakresie zmniejszenia skutków
ubóstwa

2

3

3

GOPS Puńsk - Gmina Puńsk;
MOPS – środki własne
gminy Miasto Sejny; GOPS
Krasnopol – środki własne

0

0

0

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

GOPS Puńsk - Gmina Puńsk;
GOPS Krasnopol – Projekt
współfinansowany z EFS

CEL STRATEGICZNY: Rozwój systemu wspierania osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Wskaźniki dotyczące realizowanych zadań

Realizowane zadania w
roku
2016

Liczba osób w podeszłym wieku i
długotrwale lub ciężko chorych objętych
opieką instytucjonalną i środowiskową

2017

Źródła finansowania

2018

43

45

47

MOPS - środki własne
gminy Miasto Sejny; GOPS
Krasnopol – środki własne

25

25

25

-

Liczba mieszkańców DPS

a) Liczba osób skierowanych do DPS

9

8

10

GOPS Puńsk - Gmina Puńsk;
MOPS – środki własne
gminy Miasto Sejny; GOPS
Krasnopol – środki własne

30

30

30

PFRON, Powiat

Liczba uczestników WTZ
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Ilość zorganizowanych
międzypokoleniowych inicjatyw
kulturalnych, edukacyjnych w ramach
integracji lokalnej społeczności

-

a) Liczba inicjatyw integracyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych dla
osób niepełnosprawnych

z doradztwa
Liczba opiekunów
osób
z poradnictwa
niepełnosprawnych
korzystających
ze szkoleń
dotyczących
niepełnosprawności

-

-

15

20

26

25

25

27

41

39

43

10

10

10

RSON - Urząd Miasta,
Powiat Sejneński,
Regionalne Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
PPP – środki własne; Reg.
Stow. Na Rzecz Osób
Niepełn. – środki własne
GOPS Puńsk – środki
własne; PPP – środki
własne; Stow. Na rzecz Os.
Niepełn. (RSON) - środki
własne i WTZ;
RSON – środki własne i
WTZ; PPP- środki własne

Liczba realizowanych programów /
projektów wspierających osoby
niepełnosprawne i ich rodziny

3

3

4

RSON - Urząd Miasta,
Powiat Sejneński,
Regionalne Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

Liczba osób niepełnosprawnych, którym
udzielono dofinansowania, m.in. na
likwidację różnego rodzaju barier oraz
zakup sprzętu rehabilitacyjnego

17

19

19

PCPR – środki PFRON

CEL STRATEGICZNY: Ograniczanie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią politykę rynku pracy.
Wskaźniki dotyczące
realizowanych zadań
Liczba przeprowadzonych kursów/
szkoleń podnoszących kwalifikacje
osób bezrobotnych
Liczba osób bezrobotnych objętych
wsparciem psycho – społecznym
Liczba osób
w stażach
uczestniczących

Realizowane zadania w roku

Źródła
finansowania

2016
2017
2018
19
25
23
(skierowano
(skierowano (skierowano FP (Fundusz
46 osób
58 osób
46 osoby
Pracy)
bezrobotnych) bezrobotnych) bezrobotne)
272

617

271

625

278

463

FP; EFS
(Europejski
Fundusz
Społeczny)
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w pracach
interwencyjnych,
publicznych
w innych
formach
wsparcia m.in. :
CIS oraz KIS
Liczba dotacji udzielonych na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Liczba inicjatyw w zakresie
samozatrudnienia, w tym
tworzenie przedsiębiorstw
społecznych
Liczba podejmowanych inicjatyw
mająca na celu wsparcie osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Liczba osób bezrobotnych objęta
działaniami na rzecz integracji
społecznej

173

189

134

FP

6

8

12

FP

40

41

18

FP; EFS

4

6

3

-

6

7

8

-

12

16

24

-

CEL STRATEGICZNY: Wsparcie i rozwój działań na rzecz rodzin znajdujących się w sytuacji
kryzysowej oraz z problemem uzależnienia.
Wskaźniki dotyczące
realizowanych zadań
Liczba podejmowanych
działań profilaktycznych i
edukacyjnych w zakresie
radzenia sobie w
sytuacjach kryzysowych

a) Liczba
podejmowanych
działań
profilaktycznych i
edukacyjnych w
zakresie uzależnień

Realizowane zadania w roku
2016

2017

2018

Źródła
finansowania
GOPS Puńsk Gmina Puńsk i

7

18

11

18

25

13

MRPiPS; PPPśrodki własne
Miejski Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i
Przeciwdziałania
Narkomanii w
Sejnach; GKRPA
Sejny - GOPS
Sejny; GKRPA
Puńsk-Gmina
Puńsk (zysk z
rocznych opłat za
korzystanie ze
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zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych)

Liczba osób korzystających
ze wsparcia w sytuacjach
kryzysowych

51-osoby
wezwane przez
Komisję

-46- osoby
wezwane przez
Komisję

- 31-rozmowy
interwencyjnomotywujące
- 9- osoby
wobec których
MKRPA
wystąpiła do
Sądu z
wnioskiem o
podjęcie
leczenia

-19- rozmowy
interwencyjnomotywujące

= 91 osób
+63
+20
=174 osoby
korzystające ze
wsparcia w
sytuacjach
kryzysowych

-23członkowie
rodzin z
problemem
uzależnień
zgłaszające się
do MKRPA
-17- osoby
zobowiązane
do leczenia
-19- liczba
rodzin którym
udzielono
pomocy w
ramach grup
MKRPA

-32- osoby
wezwane
przez
Komisję
-23członkowie
rodzin z
problemem
uzależnień
zgłaszające
się do
MKRPA
-17- osoby
zobowiązane
do leczenia
-20- liczba
rodzin
którym
udzielono
pomocy

= 92 osoby

Miejski Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i
Przeciwdziałania
Narkomanii w
Sejnach;
Gmina Puńsk –
środki własne;
GKRPA Puńsk –
Gmina Puńsk (
j.w.)

+66
= 124 osoby
+6
+62
+5
=191 osób
korzystających
ze wsparcia w
sytuacjach
kryzysowych

Liczba osób i rodzin
korzystających z
poradnictwa
specjalistycznego w
związku z problemem
uzależnienia
a) Liczba osób i rodzin

=164 osoby
korzystające
ze wsparcia
w sytuacjach
kryzysowych

30

25

24

GOPS Puńsk Gmina Puńsk

4

7

6

PPP – środki
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korzystających z
poradnictwa
specjalistycznego w
zakresie
występowania
problemu
przemocy
Liczba osób korzystających
z tymczasowego
schronienia w ośrodkach
wsparcia

Liczba sprawców przemocy
uczestniczących w
programie korekcyjno –
edukacyjnym
Liczba opracowanych
programów z zakresu
pomocy rodzinom
znajdującym się w
sytuacjach kryzysowych
oraz problemem uzależnień
a) Liczba
opracowanych
programów z
zakresu pomocy
rodzinom z
problemem
uzależnienia oraz
profilaktycznych
zapobiegających
problemowi
uzależnienia
Liczba pracowników
biorących udział w
szkoleniach podnoszących
kompetencje w obszarze
przeciwdziałania przemocy

własne

0

0

0
-

11

14

13

PCPR – dotacja
PUW

1

1

1

GOPS Puńsk Gmina Puńsk

4

5

5

GKRPA Sejny GOPS Sejny; PPP
– środki własne;
GKRPA Puńsk –
Gmina Puńsk

3

-

-

-

CEL STRATEGICZNY: Udoskonalenie funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz
propagowanie wspólnych działań.
Wskaźniki dotyczące

Realizowane zadania w roku

Źródła

79

realizowanych zadań

Liczba pracowników
podnoszących
kwalifikacje zawodowe w
zakresie pomocy
społecznej
a) Liczba pracowników
podnoszących
kwalifikacje
zawodowe w zakresie
przeciwdziałania
alkoholizmowi

Liczba podjętych działań i
programów we
współpracy z innymi
jednostkami pomocy
społecznej

a) Liczba opracowanych
programów w ramach
rozwiązywania
problemów
alkoholowych

2016

2017

2018

finansowania
GOPS Puńsk –
środki własne;

7

6

11

5

3

4

-21-udział w
posiedzeniu
Zespołu
Interdyscyplinarneg
o oraz grup
roboczych

-22- udział w
posiedzeniu
Zespołu
Interdyscyplinarn
ego oraz grup
roboczych

-41- udział w
posiedzeniu
Zespołu
Interdyscyplin
arnego oraz
grup
roboczych

MOPS – środki
własne gminy
Miasto Sejny,
GOPS Krasnopol –
środki własne
Nd.; GKRPA Sejny
- GOPS Sejny;
GKRPA Puńsk –
Gmina Puńsk
Miejski Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i
Przeciwdziałania
Narkomanii w
Sejnach;
GOPS Puńsk Gmina Puńsk i
MRPiPS; GKRPA
Puńsk – Gmina
Puńsk i MRPiPS

2

2

2

Nd.; GKRPA Sejny
- GOPS Sejny

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim
na lata 2016-2022

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych przyjęty został Uchwałą Nr XX/113/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim na lata 2016-2022.
Podstawę prawną do opracowania ww. Programu stanowi art. 35a.1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa nakłada na powiat obowiązek opracowywania i realizacji, zgodnych z powiatową strategią
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dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
W ramach realizacji w/w Programu w roku 2018 podejmowane były następujące działania:
1. Udzielano osobom niepełnosprawnym informacji o ich prawach i uprawnieniach oraz
o zadaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, a także o projektach
i programach zewnętrznych realizowanych przez inne instytucje i organizacje.
2. Udzielano informacji o placówkach pomocowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz w razie potrzeby udzielano pomocy w skierowaniu do tych
placówek.
3. Rozpowszechniano materiały informacyjne (ulotki, broszury, plakaty, informacje na stronach
internetowych) dotyczące problematyki niepełnosprawności, praw i uprawnień osób
niepełnosprawnych.
4. Na terenie Powiatu Sejneńskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, którego celem jest
aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Warsztat skupia 30 uczestników, którzy objęci zostali terapią zajęciową
oraz aktywizacją zawodową i społeczną.
5. Udzielano osobom niepełnosprawnym dofinansowania w ramach realizowanych zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:
- wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy- wydano 39.750 zł- zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy,
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym – 57.105 zł (głównie refundowane były: aparaty słuchowe, kule,
obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, cewniki, worki, podkłady oraz
pieluchomajtki),
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla 5 osób – 7.320 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikowaniu się i technicznych- na
wnioski 19 indywidualnych osób niepełnosprawnych, wypłacono łącznie – 36.706 zł
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych- 6.370 zł
zrealizowane zostały 4 wnioski organizacji społecznych,
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla 8 osób – 7.524 zł.
6. W roku 2018 realizowany był program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON.
W ramach programu dofinansowano do zakupu sprzętu elektronicznego i jego elementów
oraz oprogramowania, a także szkolenia w zakresie obsługi nabytego urządzenia na łączną
kwotę 9.740 zł (w tym obsługa programu- 487 zł).
7. W ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Suwalskim w zakresie zapewnienia
mieszkańcom Powiatu Sejneńskiego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Lipniaku mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego mogą korzystać z usług w/w ośrodka.



Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych
Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w
Rodzinie w Powiecie Sejneńskim na lata 2016 – 2020,
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Program przyjęty został Uchwałą Nr XVIII/101/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29
kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie
Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach
Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Sejneńskim na lata 2016-2020. Podstawą opracowania
Programu jest art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Ustawa nakłada na powiat obowiązek opracowania i realizacji programów służących
działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
W ramach realizacji programu podjęto następujące działania:
- rozpowszechniano materiały informacyjne (ulotki, broszury, plakaty) z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- rozpowszechniano informacje o instytucjach placówkach, organizacjach pozarządowych
działających na rzecz pomocy dziecku, rodzinie i przeciwdziałających przemocy,
- udzielano specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych oraz
zagrożonych przemocą domową,
- nawiązywanie i wzmacnianie współpracę pomiędzy instytucjami oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
- organizowano inicjatywy integracyjno- edukacyjne dla środowisk zagrożonych przemocą
w rodzinie (mikołajki, dni rodziny).



Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Sejneńskim na lata 2016 – 2020.

Program przyjęty został Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29
kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sejneńskim na lata 2016-2020.
Podstawą opracowania programu jest z art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji Programu w roku 2018 prowadzona była kampania informacyjna
dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie (udostępniano plakaty, ulotki i materiały
informacyjne). Rozesłano również do instytucji informator zawierający dane podmiotów realizujących
działania na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy
korekcyjno- edukacyjne. Organizowane były również inicjatywy integracyjno- edukacyjne mające na
celu upowszechnianie form spędzania wolnego czasu bez przemocy i sprzyjających wzmacnianiu
więzi rodzinnych (dzień rodziny, mikołajki). Informowano osoby potrzebujące pomocy o możliwości
skorzystania z poradnictwa specjalistycznego oraz możliwości korzystania z usług ośrodków wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie.
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W roku 2018 realizowany był program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Do programu zgłosiło się dobrowolnie 13 osób (10 mężczyzn
i 3 kobiety). Program realizowany był w okresie wrzesień - listopad 2018. Łącznie na każdego
uczestnika przypadało 40 godzin zajęć (2h indywidualne i 38h zajęć grupowych). Pełen cykl ukończyły
3 osoby, 1 otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie, pozostałe 9 osób przerwało udział w programie
nie podając przyczyny. Na realizację programu wykorzystano dotację Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 10.998 zł.


Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

Program przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/229/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20182020.
Podstawą opracowania i przyjęcia Programu jest art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który mówi, że do zadań własnych powiatu
należy opracowanie i realizacja 3- letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej.
W ramach realizacji Programu w roku 2018 PCPR prowadził bieżącą pracę z rodzinami
zastępczymi oraz pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych. Udzielano pomocy i wsparcia w
wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej, oraz w sytuacji pojawiających się problemów i trudności.
Rodziny zastępcze oraz pełnoletni wychowankowie objęci byli opieką koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej oraz specjalisty pracy z rodziną, który pełnił funkcję koordynatora. Rodziny oraz ich
wychowankowie mieli możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa prawnego,
psychologicznego, rodzinnego oraz pracy socjalnej. Byli zapraszani do udziału w inicjatywach i
projektach organizowanych przez PCPR oraz organizowanych przez inne podmioty. Na początku
czerwca 2018 r. rodziny zastępcze oraz wychowankowie pieczy zastępczej wzięli udział w Podlaskim
Pikniku Zawodowym w Wasilkowie zorganizowanym przez ROPS w Białymstoku. W dniu 13.12.2018r.
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Familia”, po raz siódmy zorganizowano „Mikołajki” połączone z
warsztatami edukacyjnymi dla rodzin. Prowadzono kampanię informacyjną nakierunkowaną na
pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych w postaci rozpowszechniania ulotek i plakatów oraz
zamieszczania informacji na stronie internetowej PCPR. W roku 2018 zorganizowane zostało we
współpracy z MOPR w Suwałkach szkolenie dla rodziny zastępczej zawodowej oraz szkolenie dla
rodziny zastępczej spokrewnionej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach pozyskało środki
finansowe z programu rządowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Przyznana
dotacja na realizację w/w programu wyniosła 20.073 zł i została przeznaczona na dofinansowanie
kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

6.Informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych (polityk,
strategii, programów i innych), do których wykonania w 2018 r. obowiązana była
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sejnach.
1. Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym na terenie Miasta Sejny.
2. Porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym d.s przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sejny z Burmistrzem Miasta Sejny.
3. Fachowa pomoc w diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie i podejmowaniu
działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku.
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4. Realizacja programu profilaktyczny pn. „ Mam wybór…wybieram rozsądek”.
5. Szkolenia , pogadanki, warsztaty dla młodzieży, nauczycieli, rodziców z profilaktyki
uzależnień.
6. Zajęcia grupowe , zebrania z rodzicami, Rady Pedagogiczne, sieć
współpracy
i samokształcenia n-li z terenu powiatu sejneńskiego, warsztaty dla dzieci młodzieży,
konsultacje i porady dla rodziców, mediacje, współpraca z Miejską Komisja do spraw
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym przy
Urzędzie Miasta Sejny, współpraca z PCPR Sejny oraz PKP Sejny i Powiatową Stacją
Epidemiologiczną w Sejnach.

7.Informacje dotyczące realizacji dokumentów planistycznych do których wykonania był
zobowiązany Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w 2018 r.

Lp.

1

Pełna nazwa
dokumentu

Projekt
„ Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
sejneńskim (IV)”
POWER,
Poddziałanie 1.1.1,

Podstawa
prawna
jego
realizacji

Umowa
o
dofinans
owanie
realizacji
projektu

Okres
realizacji

2018

2

3

Projekt
„Aktywni na nowo
(IV)”
RPO WP, Działanie
2.1

Umowa
o
dofinans
owanie
realizacji
projektu

Projekt „Aflatoun –
innowacyjne
narzędzia
wspierające
interwencję
socjalną”

Umowa
o
dofinans
owanie
realizacji
projektu

2018

2018

Podjęte działania w celu
realizacji założeń

Działania realizowane
w ramach projektu:
• poradnictwo
zawodowe,
• pośrednictwo
pracy,
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• jednorazowe
środki na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Działania realizowane
w ramach projektu:
• poradnictwo
zawodowe,
• pośrednictwo
pracy,
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• jednorazowe
środki na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
• zatrudnienie
pracownika do
obsługi projektu
Działania zrealizowane
w ramach projektu:
 aktywizacja
zawodowa w postaci
indywidualnych i
grupowych zajęć z

Środki
zaangażowan
e w realizację
dokumentu w
zł.

1.070.591,00
.

783.400,00

153.660,00

Osiągnięte cele w tym procesie

Wsparciem w projekcie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
134 os.
 pośrednictwo pracy – 134
os.
 Indywidualne Plany
Działania – 134 os
 staże – 129 os
 jednorazowe środki na
rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej
– 5 os
Wsparciem w projekcie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
90 os.
 pośrednictwo pracy – 90
os.
 Indywidualne Plany
Działania –90 os
 staże – 85 os
 jednorazowe środki na
rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej
– 5 os
 zatrudnienie pracownika
do obsługi projektu – 1 os
Wsparciem w projekcie
objęto:
 aktywizacja zawodowa w
postaci indywidualnych i
grupowych zajęć z
doradcą zawodowym,
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RPO WP, Działanie
7.1,

4

5

6

7

Program regionalny
aktywizacji osób
długotrwale
bezrobotnych i bez
kwalifikacji
zawodowych w
powiecie
sejneńskim,

Program aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych
długotrwale,

Program aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych w
wieku
45 lat i powyżej,

Program aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych,
obejmujący

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

2018

2018

2018

2018

doradcą
zawodowym,
 indywidualnych i
grupowych zajęć z
psychologiem,
 warsztatów
aktywnego
poszukiwania pracy,
 warsztatów
autoprezentacji,
 Indywidualne Plany
Działania,
 kursy zawodowe
 staże
Działania realizowane
w ramach programu:
 poradnictwo
zawodowe,
 pośrednictwo pracy,
 Indywidualne Plany
Działania,
 staże,
 roboty publiczne

Działania zrealizowane
w ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe,
• pośrednictwo
pracy,
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• roboty publiczne
• bon na
zasiedlenie
• jednorazowe
środki na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Działania zrealizowane
w ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe,
• pośrednictwo
pracy,
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• roboty publiczne
Działania zrealizowane
w ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe

indywidualnych i
grupowych zajęć z
psychologiem,
warsztatów aktywnego
poszukiwania pracy,
warsztaty autoprezentacji,
warsztaty Aflatoun, oraz
Indywidualne Plany
Działania – 20 os
 - kursy zawodowe – 20
osób
 - staże – 20 os

137.600,00

270.000,00

300.000,00

26.000,00

Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
20 os.
 pośrednictwo pracy – 20
os.
 Indywidualne Plany
Działania – 20 os
 staże – 13 os
 roboty publiczne – 7 os
Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
25 os.
 pośrednictwo pracy – 25
os.
 Indywidualne Plany
Działania – 25 os
 staże – 10 os
 roboty publiczne – 13 os.
 bon na zasiedlenie – 1 os
 jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej – 1 os

Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
33 os.
 pośrednictwo pracy – 33
os.
 Indywidualne Plany
Działania – 33 os
 staże – 18 os
 roboty publiczne – 15 os.
Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
4 os.
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•

przygotowanie do
pracy w ARiMR i
innych instytucjach
okołorolniczych, a
także w administracji
samorządowej,
rządowej oraz w
przedsiębiorstwach,

8

9

10

Program aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych w
regionach wysokiego
bezrobocia oraz na
terenach
rewitalizowanych, a
także realizowanych
w ramach
Narodowego
Programu
Mieszkaniowego
Mieszkanie plus,

Program aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych
zamieszkujących na
wsi,

Program aktywizacji
osób długotrwale
bezrobotnych
(II Edycja),

•
•

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

2018

2018

2018

 pośrednictwo pracy – 4
os.
 Indywidualne Plany
Działania – 4 os.
 staże – 4 os

pośrednictwo
pracy
Indywidualne
Plany Działania
staże

Działania zrealizowane
w ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe
• pośrednictwo
pracy
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• roboty publiczne
• prace
interwencyjne
• jednorazowe
środki na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
• wyposażenie/dop
osażenie
stanowiska pracy
dla skierowanego
bezrobotnego
• bon na
zasiedlenie
Działania zrealizowane
w ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe
• pośrednictwo
pracy
• Indywidualne
Plany Działania –
86 os
• staże – 53 os
• roboty publiczne
– 20 os
• jednorazowe
środki na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
• bon na
zasiedlenie
• szkolenia
. Działania
zrealizowane w
ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe

505.200,00

524.700,00

67.500,00

Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
83 os.
 pośrednictwo pracy - 83
os
 Indywidualne Plany
Działania – 83 os
 staże – 52 os
 roboty publiczne – 17 os
 prace interwencyjne – 6
os
 jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej – 3 os
 wyposażenie/doposażenie
stanowiska pracy dla
skierowanego
bezrobotn.– 2
 bon na zasiedlenie – 3 os

Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
86 os.
 pośrednictwo pracy - 86
os
 Indywidualne Plany
Działania – 86 os
 staże – 53 os
 roboty publiczne – 20 os
 jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej – 3 os
 bon na zasiedlenie – 6 os.
 szkolenia – 4 os.

Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
14 os.
 pośrednictwo pracy – 14

86

•

11

12

13

Program aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych w
wieku 45 lat i
powyżej,
(II Edycja)

Program aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych w
regionach wysokiego
bezrobocia oraz na
terenach
rewitalizowanych, a
także realizowanych
w ramach
Narodowego
Programu
Mieszkaniowego
Mieszkanie plus,
(II Edycja)

Podstawowa
działalność urzędu /
poza projektami i
programami,

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

2018

2018

2018

pośrednictwo
pracy
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• roboty publiczne
• szkolenia
• wyposażenie/dop
osażenie
stanowiska pracy
dla skierowanego
bezrobotnego
Działania zrealizowane
w ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe
• pośrednictwo
pracy
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• roboty publiczne
Działania zrealizowane
w ramach programu :
• poradnictwo
zawodowe
• pośrednictwo
pracy
• Indywidualne
Plany Działania
• staże
• roboty publiczne
• wyposażenie/dop
osażenie
stanowiska pracy
dla skierowanego
bezrobotnego
• bon na
zasiedlenie
• szkolenia
Działania zrealizowane
ze środków Funduszu
Pracy:
• poradnictwo
zawodowe
• pośrednictwo
pracy
• Indywidualne
Plany Działania
• staż
• roboty publiczne
• prace
interwencyjne
• bon na
zasiedlenie
• szkolenia (w tym

os.
 Indywidualne Plany
Działania – 14 os
 staże – 6 os
 roboty publiczne – 6 os
 szkolenia – 1 os.
 wyposażenie/doposażenie
stanowiska pracy dla
bezrobotnego. – 1 os

46.000,00

251.600,00

1.345.630,22

Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
9 os.
 pośrednictwo pracy – 9
os.
 Indywidualne Plany
Działania – 9 os
 staże – 3 os
 roboty publiczne – 6 os
Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe 67 os
 pośrednictwo pracy - 67
os
 Indywidualne Plany
Działania – 67 os
 staże – 34 os
 roboty publiczne – 11 os
 wyposaż/doposażenie
stanowiska pracy dla
skierowanego
bezrobotnego – 2 os
 bon na zasiedlenie – 8 os
 szkolenia – 12 os.
Wsparcie w programie
objęto:
 poradnictwo zawodowe –
119 os.
 pośrednictwo pracy – 119
os.
 Indywidualne Plany
Działania – 119 os
 staż – 50 os
 roboty publiczne - 31 os
 prace interwencyjne – 24
os
 bon na zasiedlenie – 1 os
 szkolenia (w tym szkolenia
w ramach umów
trójstronnych) – 11 os
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14

15

Refundacja
wynagrodzenia i
składek społecznych
dla pracodawców
zatrudniających
bezrobotnych do 30
r. ż.,

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

16

Powiatowy Program
Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata
2017-2022

17

Powiatowy Program
zapobiegania
przestępczości oraz
porządku
publicznego i
bezpieczeństwa
obywateli na lata

Decyzja
MRPiPS

Decyzja
MRPiPS

Rozporzą
dzenie
Rady
Ministró
w z dnia
8 lutego
2017 r. w
sprawie
Narodow
ego
Program
u
Ochrony
Zdrowia
Psychicz
nego na
lata
20172022
Uchwała
NR
XLI/217/
2018
Rady
Powiatu
Sejneński

2018

szkolenia w
ramach umów
trójstronnych)
• studia
podyplomowe
• jednorazowe
środki na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej .
Działania zrealizowane
ze środków Funduszu
Pracy :
 refundacja
wynagrodzenia i
składek społecznych
dla pracodawców
zatrudniających
bezrobotnych do 30
r. ż

2018

Działania zrealizowane
ze środków Funduszu
Pracy :
 dofinansowanie
kształcenia
ustawicznego oraz
podniesienie
kompetencji
pracowniczych w
zakładzie pracy

20172022

PUP w Sejnach włączył
się w realizację
programu głównie
poprzez działania
skierowane do osób
niepełnosprawnych
oraz osób
poszukujących pracy.

20182020

PUP w Sejnach włączył
się w realizację
programu poprzez
wspieranie tworzenia
nowych miejsc pracy
oraz pomocy osobom
bezrobotnym w

 studia podyplomowe – 1
os
 jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej – 1 os.

581.000,00

65.300,00

W ramach
zadań
statutowych

W ramach
zadań
statutowych

Wsparcie w programie:
 refundacja wynagrodzenia
i składek społecznych dla
pracodawców
zatrudniających
bezrobotnych do 30 r. ż. –
54 osoby bezrobotne, w
tym 41 pracodawców
otrzymało wsparcie.

Wsparcie w programie:
 dofinansowanie
kształcenia ustawicznego
oraz podniesienie
kompetencji
pracowniczych w
zakładzie pracy – 27 os

Osoby niepełnosprawne
zarejestrowane jako osoby
bezrobotne czy poszukujące
pracy mogły korzystać z
usług i instrumentów rynku
pracy.

Wsparcie w programie:
 porady indywidualne dla
osób bezrobotnych
 Indywidualne Informacje
zawodowe
 porady grupowe
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2018-2020

ego
z dnia 02
marca
2018 r.

poruszaniu się na
rynku pracy w celu
uzyskania zatrudnienia

 Informacje grupowe
 realizacja ww. projektów i
programów ze środków FP
i EFS dla osób
bezrobotnych.

XIII.Podsumowanie.
Szanowni Państwo, rok 2018 był rokiem szczególnym, bowiem obchodziliśmy w nim dwie
ważne rocznice –100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz dwudziestolecie reformy
samorządowej. 20 lat temu społeczeństwa 5 gmin wschodniej części województwa podlaskiego
utworzyły wspólną powiatową jedność–Powiat Sejneński. Władze samorządowe zaczęły samodzielnie
decydować o sprawach istotnych dla wspólnoty lokalnej i stały się ważnym uczestnikiem przemian.
Przed powiatami stanęło bardzo wiele zadań, a zabezpieczenie potrzeb obywateli wymaga
podejmowania odpowiedzialnych decyzji dokonywania trudnych wyborów. Wysiłek kolejnych Rad
i Zarządów oraz pracowników Starostwa Powiatowego na przestrzeni tych lat spowodował,
że możemy pochwalić się dziś wieloma sukcesami. Stworzyliśmy też trwałe więzi współpracy
z pozostałymi szczeblami samorządu terytorialnego. Niniejszy raport jednoznacznie obrazuje, iż
w 2018 roku obrany został pozytywny kierunek rozwoju powiatu sejneńskiego, który powinien być
kontynuowany w latach następnych
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ZAŁĄCZNIKI:
- załącznik nr 1: Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku
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