
                          

 
 

Miasto Sejny rozpoczęło realizuję projektu pn. „Przemyślmy Centrum na nowo. Program 

Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz 

budżetu państwa. Podpisana została umowa nrUOD-POPT.052.3.32.2016 pomiędzy Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Miastem Sejny. 

 

Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 128.160,00 PLN  

Środki  własne: 14.240,00 PLN 

Termin realizacji: listopad 2016 roku – sierpień 2017 roku. 

 

Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji, co ułatwi osiągnięcie rzetelnego 

i pełnego Programu, m.in. poprzez konieczność uwzględnianie w nim powiązań działań 

z dokumentami planistycznymi, przygotowanie założeń powołania Komitetu Rewitalizacji 

i in.  

Sporządzany Program podlega opiniowaniu, sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez 

Instytucję Wdrażającą lub Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Program zostanie przygotowany przy zastosowaniu palety uzupełniających się technik 

i metod badawczych. Opracowanie analiz, ekspertyz i raportów badawczych pozwoli 

na odpowiednio szczegółowe i rzetelne pogłębienie poszczególnych zagadnień tematycznych. 

Równolegle będzie odbywał się proces partycypacji społecznej uwzględniającej 

zaawansowane jej techniki oraz działania edukacyjno-informacyjne. 

Już w listopadzie rozpoczynają się pierwsze działania dot. opracowania diagnoz i analiz 

w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sejny. 

Wykonana analiza obejmować będzie wszystkie grupy zjawisk kryzysowych (tj. społeczną, 

przestrzenno-funkcjonalną, i in.), analizę porównawczą stanu zastanego, badania dynamiki 

zjawisk, pozwalającą na precyzyjną delimitację obszarów. 

W dniu 28 listopada br. Burmistrz Miasta Sejny  powołał Zespół roboczy ds. przygotowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sejny. W skład Zespołu wchodzą: 

- Marta Klucznik – Koordynator ds. rewitalizacji, Urząd Miasta Sejny, 

- Jolanta Bagińska – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej, Urząd Miasta Sejny, 

- Renata Klucznik – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, 

- Mariusz Jagłowski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach, 

- Wanda Czarniewska – Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach, 

- Marek Zubrzyński – Prezes Spóldzielni Mieszkaniowej w Sejnach, 

- Danuta Klimasara - Spóldzielnia Mieszkanioww w Sejnach, 

- Jerzy Nazaruk - Stowarzyszenie „Ściana Wschodnia”, 

- Halina Sawicka - Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne „Wychowanie dla 

przyszłości”. 

Zadaniem zespołu będzie opracowanie założeń Programu Miasta Sejny na lata 2017-2027. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 listopada w Urzędzie Miasta Sejny. Członkowie Zespołu 

zaplanują  tryb i harmonogram prac na najbliższe miesiące. 

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego udziału w procesie.  


