RAPORT
O STANIE GMINY JASIEŃ
ZA ROK 2018

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Jasień
Szanowni Państwo jako organ
wykonawczy zgodnie art. 28aa ust. 1
i 2 ustawy o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U z 2019 r poz. 506)
przygotowałem dla Państwa raport
o stanie gminy za rok 2018.
Źródłem informacji o stanie
naszej gminy są dane zebrane od
pracowników
Urzędu

merytorycznych

Miejskiego,

jednostek

organizacyjnych. Opisuję sytuację
gminy pod względem gospodarki,
środowiska, przestrzeni miejskiej,
społeczeństwa,

oraz

zarządzania

gminą.
Na

bieżąco

Państwu
o

budżecie

przedstawiałem

szczegółowe
gminy,

dane

dochodach

i wydatkach, funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Jasieniu. Myślę, że zmiany, jakie zaszły
na przestrzeni ostatnich lat są efektem wytężonej pracy, które są zauważone i docenione przez
naszych mieszkańców. Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje sytuacja finansowa
gminy jest dobra i stabilna. Większość zamierzeń, zadań inwestycyjnych, społecznych,
oświatowych jakie zamierzałem zrealizować zostały wykonane w pełnym zakresie.
Osobiście uważam, że wiele udało się zrobić, ale wiele jest jeszcze przed nami. Mam
jeszcze dużo planów związanych z rozwojem naszej gminy, wiele zadań jest rozpoczętych.
Przed nami wiele inwestycji do zrealizowania, zadań oraz problemów do rozwiązania. Na sercu
zawsze leżało i leży mi dobro mieszkańców i gminy. Zawsze w centrum moich starań było
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dobro drugiego człowieka i całej społeczności lokalnej. Zachęcam Państwa do zapoznania się
z raportem.
Z poważaniem
Burmistrz Jasienia
Andrzej Kamyszek
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Jasień – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie żarskim. W latach
1975–1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim. Siedziba gminy to Jasień.
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018r. wynosiła: 6857 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 54
osoby na km2. Gmina Jasień administracyjnie podzielona jest na 17 sołectw.

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez
administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów
i obronności.

II. ZARZĄDZANIE GMINĄ
1. Władze miasta
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwała 4 lata (od nowej
kadencji będzie trwała 5 lat). Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone
przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii,
programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. Funkcję
Burmistrza sprawuje Andrzej Kamyszek. Urząd Miejski wykonuje zadania mające na celu
realizację spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych
na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań
publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. W skład kierownictwa
urzędu wchodzą Zastępca Burmistrza, Sekretarz – Katarzyna Łuczyńska, Skarbnik Gminy –
Anna Górska (zatrudnienie do 31 grudnia 2018 r.). Od nowego roku powołana na stanowisko
Skarbnika Gminy została – Agnieszka Woźniak.
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2. Rada Miejska
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym dotychczas wybieranym na
czteroletnią kadencję. Od jesiennych wyborów w 2018 r. jest to kadencja pięcioletnia. Radę
Miejską w Jasieniu tworzy 15 radnych.
Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy m.in.: uchwalenie statutu, uchwalenie budżetu gminy, uchwalenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach
zwołanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na kwartał. W roku 2018 podjęto
82 uchwały Rady Miejskiej. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do publicznej
wiadomości mieszkańców. Rok 2018 był rokiem wyborczym i w tym czasie radnymi byli
(VII kadencja):


Hoda Tadeusz,



Jankowski Andrzej,



Karalus Piotr,



Kruszyński Zbigniew,



Nowacka Małgorzata,



Potaszyński Sławomir,



Rewaj Michał,



Rokicki Artur,



Rudnikowicz Danuta,



Tymofiejew Joanna,



Walczak Zbigniew,



Wawrzyniak Elżbieta,



Wiatr Józef,



Witkowski Zbigniew,



Żuława Agnieszka.

W ww. okresie czasu działały trzy komisje Rady Miejskiej: Komisja Rewizyjna, Komisja
Budżetu i Polityki Gospodarczej, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych.
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Komisja Rewizyjna w składzie:


Karalus Piotr,



Nowacka Małgorzata,



Potaszyński Sławomir,



Rewaj Michał,



Witkowski Zbigniew,

Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej w składzie:


Hoda Tadeusz,



Rudnikowicz Danuta,



Wiatr Józef,



Walczak Zbigniew,



Żuława Agnieszka.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:


Wawrzyniak Elżbieta,



Jankowski Andrzej,



Kruszyński Zbigniew,



Rokicki Artur,



Tymofiejew Joanna.

Po jesiennych wyborach samorządowych w 2018 r. do Rady Miejskiej w Jasieniu VIII
kadencji zostali wybrani:


Bednarski Waldemar,



Dzienisz Anna,



Hoda Tadeusz,



Karalus Piotr,



Kruszyński Zbigniew,



Maćko Elżbieta,



Rewaj Michał,



Romanowska Karolina,
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Rudnikowicz Danuta,



Słomkowska Marcelina,



Stackiewicz Danuta,



Stefański Krzysztof,



Walczak Zbigniew,



Witkowski Zbigniew,



Zysk Sebastian.
Od nowej kadencji w związku ze zmianą przepisów prawa powołane zostały cztery

komisje Rady Miejskiej: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej,
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
Komisja Rewizyjna w składzie:


Karalus Piotr,



Stefański Krzysztof,



Rewaj Michał,



Bednarski Waldemar,



Zysk Sebastian.

Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej w składzie:


Tadeusz Hoda,



Zbigniew Walczak,



Elżbieta Maćko,



Danuta Stackiewicz,



Marcelina Słomkowska.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:


Rudnikowicz Danuta,



Dzienisz Anna,



Kruszyński Zbigniew,



Romanowska Karolina,



Witkowski Zbigniew.
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Komisja Skarg Wniosków i Petycji w składzie:


Stackiewicz Danuta,



Zysk Sebastian,



Witkowski Zbigniew,



Rewaj Michał,



Rudnikowicz Danuta.

Zestawienie wydanych przez pracowników Urzędu Miejskiego decyzji,
zaświadczeń oraz innych dokumentów w roku 2018

Dokumenty
Decyzje/

zaświadczenia

Upoważnienia

postanowienia

odpisy/wypisy

/Pełnomocnictwa

5169

1643

32

Zarządzenia

Umowy
ogółem

187

100
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Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Jasieniu na dzień 31.12.1018 r.
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III. DEMOGRAFIA
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Jasień zameldowanych na pobyt stały
jest 6.857 osób. ( stan na dzień 31.12.2018 r.) W tym miasto 4.187 osób, gmina 2.670 osób.
W ostatnich latach odnotowano spadek liczby ludności. Zaobserwowano utrzymujący
się ujemny przyrost naturalny.
Ludność miasta i gminy Jasień w latach 2014-2018:


rok 2014 – 7.159, miasto – 4.410, gmina – 2.749;



rok 2015 – 7.065, miasto – 4.358, gmina – 2.707;



rok 2016 – 6.989, miasto – 4.291, gmina – 2.698;



rok 2017 – 6.944, miasto – 4.247, gmina – 2.697;



rok 2018 – 6.857, miasto – 4.187, gmina – 2.670.

Ludność miasta i gminy Jasień w latach 2014 - 2018
5000
4500
4000

Ilość osób

3500
3000
2500

Miasto

2000

Gmina

1500
1000
500
0
2014

2015

2016

2017

2018

Rok

Ludność z podziałem na płeć w latach 2014-2018:


rok 2014 – 7.159, w tym kobiety – 3.616, mężczyźni – 3.543;



rok 2015 – 7.065, w tym kobiety – 3.578, mężczyźni – 3.487;



rok 2016 – 6.989, w tym kobiety – 3.547, mężczyźni – 3.442;



rok 2017 – 6.944, w tym kobiety – 3.499, mężczyźni – 3.445;



rok 2018 – 6.857, w tym kobiety – 3.484, mężczyźni – 3.373.
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Ludność z podziałem na płeć w latach 2014 - 2018
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Dzieci urodzone w latach 2014-2018:


rok 2014 – 63,

miasto – 41, gmina – 22;

 dziewczynki – 33, miasto – 23, gmina – 10;




 chłopcy – 30,

miasto – 18, gmina – 12;

rok 2015 – 58,

miasto – 30, gmina – 28;

 dziewczynki –30,

miasto – 15, gmina – 15;

 chłopcy – 28,

miasto – 15, gmina – 13;

rok 2016 – 75,

miasto – 46, gmina – 29;

 Dziewczynki – 30, miasto – 15, gmina – 15;


 chłopcy – 45,

miasto – 31, gmina – 14;

rok 2017 – 64,

miasto – 36, gmina – 28;

 dziewczynki – 31, miasto – 18, gmina – 13;


 chłopcy – 33,

miasto – 18, gmina – 15;

rok 2018 – 63,

miasto – 38, gmina – 25;

 dziewczynki – 33, miasto – 25, gmina – 8;
 chłopcy – 30,

miasto – 13, gmina – 17.
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Dzieci urodzone w latach 2014 - 2018
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Zgony w latach 2014-2018:


rok 2014 – 69, w tym kobiety – 34, mężczyźni – 35;



rok 2015 – 89, w tym kobiety – 43, mężczyźni – 46;



rok 2016 – 76, w tym kobiety – 29, mężczyźni – 47;



rok 2017 – 70, w tym kobiety – 38, mężczyźni – 32;



rok 2018 – 76, w tym kobiety – 22, mężczyźni – 54.
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IV. FINANSE GMINY
Informacja dotycząca finansów Gminy Jasień sporządzona została w oparciu
o sprawozdania budżetowe.

1. Dochody budżetu Gminy Jasień
Dochody budżetu Gminy Jasień zwiększyły się z 29,5 mln zł do 29,7 mln zł.
Na dochody własne Gminy składają się głównie dochody z podatków i opłat lokalnych,
dochody z majątku gminy, subwencja oświatowa, udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu Państwa i dotacje celowe.
Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:
Dochody
wykonane

1

Dochody własne

Dotacje i inne źródła

Subwencje

kwota

%

kwota

%

kwota

%

2

3

4

5

6

7

41,03

8.545.105,00

28,77

8.971.298,95

30,02

29.706.174,48 12.189.770,53

2. Wydatki budżetu Gminy Jasień
Wydatki budżetu Gminy Jasień zmniejszyły się z 31,5 mln zł do 28,5 mln zł.
Wydatki Gminy obejmują zadania własne, jak i zlecone Gminie odrębnymi ustawami.
W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na oświatę, pomoc
społeczną i wspieranie rodziny. Gmina ponosi również wydatki w zakresie gospodarki
komunalnej, która obejmuje m.in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg,
oświetlenie ulic, gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie cmentarzy.
Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie 1.588.876,86 zł, co stanowi 5,56 % wydatków
ogółem oraz 56,10 % planowanych wydatków majątkowych.
Rok 2018 zakończył się nadwyżką budżetu w kwocie 1.124.150,71 zł, natomiast
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.610.083,13 zł.
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Dochody i wydatki w latach 2014-2018
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3. Rozchody budżetu
Rozchody budżetu, z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 550.480,00 zł.

4. Pozyskane środki zewnętrzne
Pozyskane środki zewnętrzne na kwotę 131.835,90 zł. Są to głównie działania związane z
oświatą, sportem oraz wsparciem Seniorów.

5. Poziom zadłużenia jego obsługa
Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. wynosiło 5.170.695,11 zł.
Składają się na nie:


pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Zielonej Górze do spłaty na koniec okresu
sprawozdawczego w kwocie – 284.952,11 zł, na zadania związane z:
 budową kanalizacji miasta Jasienia oraz oczyszczalni ścieków przy ul.
Zielonogórskiej,
 termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jasieniu,



kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – PKO BP SA i BOŚ SA na finansowanie
planowanego deficytu budżetu - w szczególności zadań inwestycyjnych, a następnie
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zrestrukturyzowane umową subrogacji w Getin Noble Bank S.A. w kwocie –
4.885.743,00 zł.
Wysokość zadłużenia jest planowana na bezpiecznym poziomie.

Dług i jego obsługa w latach 2014-2018
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V. POMOC PUBLICZNA
1.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu terminu
płatności podatku lub rozłożeniu jego zapłaty na raty, umorzeniu zaległości
podatkowych w całości lub w części. W 2018 roku została udzielona pomoc jednemu
przedsiębiorcy na łączną kwotę 5.476,00 zł.

2. Pomoc publiczna dla rolników zostaje udzielona z tytułu zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla
producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Jasień.
W roku 2018 złożone zostały 133 wnioski i wypłacono rolnikom łącznie kwotę
137.680,41 zł.
3.

W roku 2018 udzielono pomocy de mninimis 11 pracodawcom zatrudniającym 10
młodocianych pracowników, mieszkańców gminy,

zatrudnianym w celu nauki

zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy na łączną kwotę 6802,11 zł.
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VI. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Rada Miejska zobowiązana jest do corocznego uchwalania Programu współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z art. 5a ust.1 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2018, poz. 450)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwalenie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi musi nastąpić w terminie nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego
okres jego obowiązywania.
W październiku 2018 r. Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z Programem realizacja zadania publicznego mogła mieć formę:
1. Powierzenia wykonania zadania

wraz udzieleniem dotacji na finansowanie jego

realizacji.
2. Wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
W dniu 14 lutego 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
(art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie), które polegać miało m.in. na organizowaniu imprez, zawodów
i turniejów przeznaczonych dla mieszkańców miasta i gminy.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania to kwota:
99 000,00 zł, w tym:
1. 65 000 zł. - teren miasta Jasień.
2. 34 000 zł – teren wiejski gminy Jasień.
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Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 4 oferty klubów sportowych z którymi
podpisano umowy:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Jasieniu – dotacja 12 000 zł na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Jasień oraz na terenie
wiejskim gminy Jasień - wykorzystana w całości.
2. Miejski Klub Sportowy „ Stal” w Jasieniu - dotacja w kwocie 53 000 zł na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Jasień oraz na terenie
wiejskim gminy Jasień - wykorzystana w całości.
3. Klub Piłkarski „ Iskra” Jabłoniec - dotacja w kwocie 14 500 zł na upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Jasień oraz na terenie wiejskim gminy
Jasień- wykorzystana w całości.
4. Klub Sportowy „Miłośników Zabłocia” - dotacja w kwocie 19 500 zł. na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Jasień oraz na terenie
wiejskim gminy Jasień-wykorzystana w całości.
Organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego z własnej inicjatywy
złożyły oferty na:
1. Stowarzyszenie Wicina.pl - kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa
narodowego „Internet jako sposób zachowania dorobku kulturowego wsi Wicina „
dotacja 2 500 zł. - wykorzystana w całości.
2. 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Żarach - kultura
fizyczna, sport, turystyka – „XVIII Rajd im. Kazimierza Górniaka – Jasieńska Wiosna
2018” - dotacja w kwocie 1 000 zł - wykorzystana w całości.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa - działalność wspierającą rozwój wspólnoty
gminnej – „Spotkanie wielopokoleniowe Mieszańców Guzowa” – dotacja w kwocie 1
500 zł. - wykorzystana w kwocie: 1 483,52 zł.
4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „Jasieniaki” - ekologia – „Akademia
Twórczego Myślenia„- dotacja w kwocie 1 560 zł – wykorzystana w całości.
5. Stowarzyszenie Sąsiadów „Kościelniacy - działalność wspierająca rozwój wspólnoty
gminnej – „III Piknik Sąsiedzki 2018”- kwota dotacji 500,00 zł - wykorzystana
w całości.
6. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „Jasieniaki” - kultura i sztuka „Czas na
kulturę cz. 3” – kwota dotacji 4 610 zł - wykorzystana w całości.
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7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Żarach - kultura
fizyczna, sport i turystyka „Obchody Jubileuszu 60 – lecia Koła PTTK „Włóczęga” w
Jasieniu - kwota dotacji 1 000 zł - wykorzystana w całości.
8. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „Jasieniaki” - kultura fizyczna i sport
Jasień Summer Slam” – kwota dotacji 900,00 zł - wykorzystana w całości.
9. Fundacja Grodzisko w Wicinie - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego „III Plener Archeologiczny w Wicinie”- kwota dotacji 2 500 zł wykorzystana w całości.
10. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „ Jasieniaki” - Ekologia –„Jasieński
Alarm Smogowy” – kwota dotacji 2 430 zł - wykorzystana w całości.
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Budziechowa - integracja wspierająca rozwój wspólnoty
gminnej –„Integracja osób powyżej 50 roku życia”. Kwota dotacji 1 500 zł wykorzystana w całości.
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa- działalność wspierającą rozwój wspólnoty
gminnej – „Spotkanie Mikołajkowe ” – kwota dotacji 500 zł. - wykorzystana w kwocie
499,34 zł.

Realizacja programu:


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadań
120 000,00 zł,



Środki wykorzystane przez organizacje pozarządowe 119 482,86 zł,



Środki niewykorzystane 517,14 zł.

Zestawienie dokumentów programowych Gminy Jasień
Lp. Nazwa strategii, programu, planu

1

2

Nazwa aktu

Czas

wprowadzającego

obowiązywania

Gminna Strategia Rozwiązywania

Uchwała Nr XLIX/348/10

2011-2020

Problemów Społecznych na lata

RM w Jasieniu z dnia

2011-2020

28.10.2010r.

Program aktywności lokalnej dla

Uchwała Nr XXX/288/13

gminy Jasień na lata 2014-2020

RM w Jasieniu z dnia

2014-2020

19.12.2013r.
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3

4

Gminny Program Przeciwdziałania

Uchwała Nr

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

XXXIII/305/14 RM w

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla

Jasieniu z dnia

Gminy Jasień na lata 2014-2020

20.03.2014r.

Program Osłonowy „Jasień

Uchwała Nr

Przyjazny Seniorom”

XXXIV/178/2017 RM w

2014-2020

bezterminowo

Jasieniu z dnia
30.03.2017r.
5

Gminny Program Wspierania

Uchwała Nr

Rodziny na lata 2018-2020

XLV/233/2018 RM w

2018-2020

Jasieniu z dnia
22.02.2018r.
6

7

8

9

Program Osłonowy „Pomoc gminy

Uchwała Nr III/8/2018

w zakresie dożywiania na lata 2019-

RM w Jasieniu z dnia

2023”

06.12.2018r.

Zmiana Studium Uwarunkowań i

Uchwała Nr XIV/112/12

Kierunków Zagospodarowania

RM w Jasieniu z dnia

Przestrzennego Gminy Jasień

29.03.2012

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Uchwała Nr

Przestrzennego dla obrębu

XXXV/318/14 RM w

ewidencyjnego Wicina

Jasieniu z dnia 15.05.2014

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Uchwała Nr

Przestrzennego Terenu położonego

XXXV/317/14 RM w

w rejonie ulic: Okrzei, Ogrodowej,

Jasieniu z dnia 15.05.2014

2019-2023

bezterminowo

bezterminowo

bezterminowo

Tartacznej, Budowlanych i Żytniej
10

Ocena aktualności Studium

Uchwała Nr

Uwarunkowań i Kierunków

XXXV/317/14 RM w

Zagospodarowania Przestrzennego

Jasieniu z dnia 08.09.2016

2016-2021

Gminy Jasień oraz Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego wraz z analizą zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy Jasień
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11

12

13

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Uchwała Nr

Przestrzennego dla południowej

XXXVIII/202/2017 RM

części obrębu ewidencyjnego

w Jasieniu z dnia

Zabłocie

08.09.2017

Studium Uwarunkowań i Kierunków

Uchwała Nr

Zagospodarowania Przestrzennego

XLVII/241/2018 RM w

Gminy Jasień

Jasieniu z dnia 29.03.2018

Lokalny Program Rewitalizacji na

Uchwała Nr

lata 2016-2020

XXXIV/177/2017 RM w

bezterminowo

bezterminowo

2016-2020

Jasieniu z dnia 30 marca
2017r
14

Strategia Rozwoju Gminy Jasień na

Uchwała Nr

lata 2014-2020

XXXVI/316/14 RM w

2014-2020

Jasieniu z dnia 15 maja
2014r
15

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr

Gminy Jasień na lata 2018-2020

XLX/235/2018 RM w

2018-2020

Jasieniu z dnia 22 lutego
2018r
16

Program opieki nad zwierzętami

Uchwała Nr VI/28/2019

bezdomnymi oraz zapobiegania

RM w Jasieniu z dnia 7

bezdomności zwierząt na terenie

marca 2019r

2019 r.

Gminy Jasień w 2019 roku
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Planowanie przestrzenne
Gmina Jasień posiada 5 obowiązujących planów miejscowych. Łączna powierzchnia
terenów objętych planami to 2463 ha z czego poszczególne przeznaczenia stanowią:

Zabudowa
mieszkaniowa

Zabudowa
usługowa

Użytkowanych
rolniczo

3,5%

1,2%

20,2%

Zabudowa Zieleń i
techniczno woda
produkcyj
na
23,0%
49,9%

Komunik Infrastr
acja
uktura
technic
zna
1,2%

1,0%

Plan gospodarki niskoemisyjnej
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasień” na lata 2018 – 2020 z perspektywą
do roku 2023 opracowany został w 2018 r. Obowiązek opracowania programu wynikał z
założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem planu jest
przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w celu ograniczenia zużycia energii
finalnej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.
Cele szczegółowe:


dalszy rozwój planowania energetycznego oraz rozwój zarządzania energią na obszarze
Gminy,



zmniejszenie zużycia energii i paliw, zwłaszcza w sektorze energii cieplnej
wykorzystywanej do ogrzewania budynków



zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,



realizacja

„wzorcowej

roli

sektora

publicznego”

w

zakresie

racjonalnego

gospodarowania energią (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej),


zaangażowanie wszystkich uczestników lokalnego rynku energii w działania
ograniczające emisję gazów cieplarnianych,



zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego Gminy,



spełnienie wymagań NFOŚiGW dotyczących formy i zakresu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2014-2020 stanowi wieloletni
program działań o charakterze gospodarczym lub społecznym, dotyczący gospodarki
przestrzennej i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru
zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju,
realizowany przez różne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym
i finansowany z różnych źródeł, opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę. Program
został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra
Rozwoju. Program uwzględnia również zapisy Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów
rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego
2014-2020 (RPO-Lubuskie 2020). Podstawową zasadą określoną w Wytycznych była zasada
koncentracji, zgodnie z którą obszar rewitalizacji musiał zostać ograniczony maksymalnie do
nie więcej niż 20% powierzchni gminy i zamieszkany przez nie więcej niż 30% jej ludności.
Program charakteryzuje się koncentracją interwencji i hierarchizacja potrzeb mieszkańców.
Program rewitalizacji dotyczy zatem terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy,
obejmując całość zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego, dotkniętego szczególną
koncentracją problemów i zjawisk kryzysowych.
W ramach wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, wskazane
zostały cztery podobszary rewitalizacji:


I podobszar składający się z miejscowości Zieleniec, Golin, Jabłoniec;



II podobszar złożony z miejscowości Bieszków oraz Wicina;



III podobszar, na który składa się miejscowość Lipsk Żarski;



V podobszar zlokalizowany na terenie miasta Jasień, ze szczególnym uwzględnieniem
ulic Plac Wolności, Plac Armii Krajowej, Okrzei, XX-lecia, Przemysłowa, Jana Pawła
II, Kościelna, Piątkowskiego.

W ramach Programu zaplanowano siedem przedsięwzięć rewitalizacyjnych składających
się z poszczególnych projektów rewitalizacyjnych:


aktywizacja społeczna przestrzeni wokół rynku wraz z odnową techniczną przestrzeni
publicznej;



parki obszarem aktywności społecznej;
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury miejscem aktywizacji społecznej mieszkańców
obszaru zdegradowanego;



przywrócenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i kulturowej „glinianek”;



aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar rewitalizacji wraz z zwiększeniem
jakości opieki zdrowotnej i zagospodarowaniem pałacu;



wykorzystanie potencjału ośrodka sportu i rekreacji;



odnowa miejscowości zagrożonych degradacją społeczną poprzez nadanie nowych
funkcji społecznych.

Strategia Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014-2020 jest narzędziem i motorem przyszłych
zmian oraz planowania przedsięwzięć. Pod pojęciem strategii rozwoju gminy należy rozumieć
perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania
w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne
do realizacji przyjętych celów i zadań. Innymi słowy strategia zawiera zasady i sposoby
zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym określając działania, jakie
należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się.
Opracowanie Strategii ma szczególne znaczenie w przypadku tworzenia przekrojowych
planów rozwoju na poziomie lokalnym, gdyż odzwierciedla uznaną w Unii Europejskiej zasadę
pomocniczości, a więc decentralnego działania i rozwiązywania problemów na możliwie
najniższym szczeblu. Zaangażowana społeczność lokalna w powstawanie strategicznych
planów rozwoju prowadzi do istotnych zmian w funkcjonowaniu organizmów, jakimi są miasta
czy gminy. Rodzi się poczucie identyfikacji lokalnych instytucji, zrzeszeń, firm
i poszczególnych obywateli z celami rozwoju oraz motywacja do współudziału w realizacji
zadań nakreślonych w Strategii. Odpowiedzialność za wszechstronny rozwój danego terenu
podejmuje nie tylko administracja samorządowa, lecz również szerokie spektrum innych
podmiotów, dzięki czemu wzrastają możliwości poprawy jakości życia. Wyzwalanie się
nowych inicjatyw ma swoisty efekt łańcuchowy: społeczność, która sama potrafi
zagospodarować własny potencjał rozwojowy swojego terenu, może też coraz skuteczniej
zabiegać o pozyskanie wsparcia z zewnętrznych źródeł finansowania.
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jasień

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP),
najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument
sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną
i lokalne zasady zagospodarowania

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego
i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa
miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być
podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa
wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza,
prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

i służy koordynacji ustaleń tych planów.
Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych
i przestrzennych perspektyw rozwoju (swego rodzaju funkcja promocyjna).
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VII. URZĄD STANU CYWILNEGO
Wyszczególnienie:

2018 r.

Sporządzone akty urodzenia w tym:

10

- zagraniczne
------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----

------

- dzieci, które urodziły się na terenie Gminy
Jasień

1

Sporządzone akty małżeństwa w tym:

15

- konkordatowe:
------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----

------

- cywilne

20

- zagraniczne

4

Sporządzone akty zgonu

32

Ilość par małżeńskich odznaczonych

5

medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do

5

ksiąg do ksiąg małżeńskich

Praktyką Urzędu Miejskiego w Jasieniu jest organizowanie od 1994 r. uroczystości dla
par małżeńskich obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego. Medalami, które przyznaje
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 2018 r.
odznaczono 5 par małżeńskich.
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Tort „Jubileusze pożycia małżeńskiego 50, 55, 60, 65”

Medale, upominki

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
26

Para małżeńska, Burmistrz Jasienia, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla
Jubilatów, ich najbliższych i przyjaciół, ale też dla władz samorządowych zaznaczyłem w
swoim przemówieniu – rodzina to przecież fundament społeczności. Wyrazem ogromnego
szacunku i uznania wielkiej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest uroczystość świętowania
Par, które w 2018r. roku obchodziły Jubileusze Pożycia Małżeńskiego.
W trakcie uroczystości wyrażono wiele słów uznania dla trudu, jaki trzeba ponieść, aby
trwale przejść przez wspólne życie, utrzymać rodzinę, zmierzać się z codziennością, nie zawsze
łatwą i nie zawsze przynoszącą satysfakcję, a przy tym niezmiennie obdarzać miłością, troską,
opieką, dawać poczucie bezpieczeństwa i ostoi. To była wielka radość móc gościć tak
znamienitych Jubilatów, widzieć Ich uśmiechniętymi, w otoczeniu rodzin i mieć okazję do
uściśnięcia ręki, wyrażenia uznania i szacunku oraz złożenia szczerych gratulacji i najlepszych
życzeń jeszcze wielu, wspólnych lat. W tym uroczystym dniu nie zabrakło gorących życzeń i
gratulacji. Na uroczystości osobiście złożyłem życzenia i gratulacje. Nie zabrakło również
ciepłych słów od zastępcy burmistrza Katarzyny Łuczyńskiej oraz przewodniczącego Rady
Miejskiej Pana Zbigniewa Walczaka.
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Jubilaci obchodzący 25-tą, 30-stą, 35-tą, 40-stą, 45-tą, 50-tą, 55-tą, 60-tą, 65-tą Rocznicę Pożycia Małżeńskiego
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VIII. PLACE ZABAW I OBIEKTY SPORTOWE
Na terenie Gminy Jasień jest 22 place zabaw, w tym w samym Jasieniu zlokalizowanych
jest 5 placów przy ul.: XX-lecia, Spacerowej (park miejski), Budowlanych (za przedszkolem),
Tenisowej oraz przy Orliku. Na terenach wiejskich jest pozostałych 17 placów zabaw,
(w każdym sołectwie). Na większości z nich zakupiono z funduszu sołeckiego nowe urządzenia
siłowe i

zabawki

lub

przygotowano teren

pod plac zabaw, jak na przykład

w miejscowości Świbna i Zieleniec.

Zieleniec Wiata

Świbna

W mieście Jasień w 2018 roku zakupiono na place zabaw następujące zabawki
i urządzenia:


plac zabaw przy ul XX-lecia – huśtawka wahadłowa i tablica regulaminowa na kwotę
5.130,00 zł

Huśtawka wahadłowa i tablica regulaminowa
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plac zabaw przy ul. Spacerowej – zestaw zabawowy , bujak motorek, bujak
dwusiedziskowy, na kwotę 56.155,00 zł

Doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Jasieniu



plac zabaw przy ul. Tenisowej – piramida linowa, zestaw zabawowy, równoważnia,
tablica regulaminowa na kwotę 26.487,00 zł

Plac zabaw przy ul. Tenisowej w Jasieniu
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plac zabaw przy ul. Budowlanych na kwotę 119.999,99zł wykonano ze środków
zewnętrznych ( unijnych)



w parku miejskim powstał stacjonarny sprzęt do treningu siłowego Street Wotkout na
kwotę 34.999,99 zł.

Od momentu przekazania zadań dot. placów zabaw do Referatu Oświaty Kultury i Sportu
placów zabaw, dokonywane są przez pracowników kwartalne kontrole stanu zabawek
i urządzeń. Niesprawne lub uszkodzone urządzenia są sukcesywnie naprawiane lub usuwane.
Na rok 2019

zaplanowano również oprócz kwartalnych kontroli dokonywanych przez

pracowników Urzędu Miejskiego, kontrole przez oględziny, dokonywane przez sołtysów na
terenach wiejskich. Kontrola podstawowa przeprowadzana raz w roku mająca na celu ocenić
ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia placów zabaw , stanu fundamentów i nawierzchni
przeprowadzana będzie przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa posiadającego uprawnienia.
Na rok 2019 zaplanowano są z funduszu sołeckiego doposażenia placów zabaw między innymi
w Zieleńcu i w Mirkowicach.
Teren po byłym basenie
W roku 2018 wyremontowano część dachu na budynku znajdującym się na terenie byłego
basenu przy ulicy Okrzei w Jasieniu – koszt: - 15.657,28 zł.
Stadion i Orlik
1. Stadion miejski – obiekt dwóch boisk, jedno boisko do piłki nożnej na którym
rozgrywają się systematycznie mecze piłki nożnej, drugie boisko treningowe. Na
stadionie odbywają się również coroczne imprezy zakładowe oraz co cztery lata zawody
strażackie, które w gminie Jasień przypadają w 2019 roku. Na rok 2019 zaplanowano
na Stadionie również remont dachu budynku socjalno–sportowego.
2. Orlik – obiekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców
gminy Jasień, znajduję się na terenie szkoły podstawowej przy ul. Konopnickiej
w Jasieniu. Na Orliku odbywają się w godzinach pracy szkoły zajęcia sportowe dla
uczniów. W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia rekreacyjno-sportowe
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oraz treningi piłkarskie dla osób w różnym przedziale wiekowym z terenu miasta
i gminy Jasień. W roku 2019 zaplanowano remont słupa do koszykówki (poprawne
osadzenie słupa). W następnych latach planowany jest remont bieżni wokół boiska,
naprawa drugiego słupa do kosza, oraz coroczna konserwacja nawierzchni na całym
Orliku.
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IX. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Stan zatrudnienia w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasieniu na dzień
31.12.2018r.
Zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasieniu jest 11 osób
(w tym 10,5 etatów):


kierownik -1 etat,



główna księgowa etatu¾,



kasjerka -¼ etatu,



podinspektor -1 etat,



pracownicy socjalni -4 etaty w tym m.in: specjalista pracy socjalnej -2 osoby,
starszy pracownik socjalny -1 osoba, pracownik socjalny -1osoba;



asystent rodziny -2 etaty,



sprzątaczka -1 etat,



opiekun DDPS - ½ etatu.

1. Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne
zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie zostały przyznane:


487 rodzin – 4 905 świadczeń /średniomiesięczne.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 59 dzieci z 36 rodzin – 716 świadczeń.
3. Stypendia szkolne dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej:


Rok szkolny 2017/2018 – wsparcie uzyskało 65 uczniów z 30 rodzin.

4. Dodatki mieszkaniowe:


378 świadczeń, w tym 48 dla rodzin.

5. Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”:


359 liczba rodzin - 572 liczna świadczeń/liczba dzieci średniomiesięczne.

6. Rządowy Program „Dobry start” jednorazowe świadczenie dla dzieci od 7 do
ukończenia 20 lat:
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552 wnioski – 777 świadczeń przyznanych – 772 świadczeń wypłaconych.

7. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi polega na:


wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi;



współpracy z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w zakresie poradnictwa
i terapii:



współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podmiotem
inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w gminie Jasień.
W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych działa Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny prowadzący działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania
problemu uzależnień.
Środki przeznaczono na:


opłaty sądowe,



szkolenia stacjonarne Zespołu Interdyscyplinarnego oraz GKRPA,



pomoc terapeutyczną dla osób dorosłych i ich rodzin,



programy profilaktyczne w szkołach i przedszkolu,



funkcjonowanie GKRPA,



Diagnoza Zagrożeń Lokalnych,



funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci.

Polityka społeczna gminy ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
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W ramach pomocy społecznej świadczone są:


pomoc finansowa:

Lp. Rodzaj pomoc

Liczba osób

Liczba

którym

osób

przyznano

rodzinach

Kwota
w świadczeń w zł

decyzją
świadczenia
1.

Schronienie rozdział 85214

2.

Posiłek (osoby) rozdz. 85214 i 85230

3.

Zasiłek okresowy rozdział 85214
(zadania własne dotacja LUW )

2

2

11.786,93

130

247

90.980,00

81

184

140.000,00

44

46

166.601,92

128

258

119.854,83

87

124

442.525,00

Kwota zasiłku pomn. o zwroty
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228

4.

Zasiłek

5.

celowy

i

w

naturze

(rozdz.85214, 85230)
Zasiłek

6.

stały

(pomniejszony

o dokonane zwroty)


działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
– praca socjalna,



poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
obejmuje:


dożywianie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół,



dożywianie osób dorosłych w punkcie żywieniowym – kawiarnia WENUS,



zasiłek celowy na zakup żywności.
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Dom Dziennego Pobytu Seniora
Zgodnie z potrzebą najstarszych mieszkańców gminy Jasień, kontynuowane jest
utrzymanie przyjaznego miejsca spotkań - Dom Dziennego Pobytu Seniora. Jest to placówka
dziennego pobytu dla osób starszych. Dom obejmuje pomocą osoby z terenu miasta i gminy
Jasień. Członkowie Domu nie ponoszą odpłatności za pobyt. DDPS jest utworzony dla 30 osób,
finansowany jest ze środków własnych Gminy. Dom Dziennego Pobytu Seniora funkcjonuje
codziennie w dni robocze od godz. 9.00 do 13.00.
Program „Jasień przyjazny Seniorom”
W roku 2017 gmina Jasień przystąpiła do Programu „Jasień przyjazny Seniorom”.
Program

został

wprowadzony

uchwałą

Nr

XXXIV/178/2017

Rady

Miejskiej

w Jasieniu z 30.03.2017r. Zawarte zostało porozumienie ze stowarzyszeniem MANKO
w zakresie: promocji bogactwa i potencjału ruchu senioralnego na terenie Polski oraz wszelkich
innych działań wspierających osoby starsze. W ramach porozumienia wprowadzono
Ogólnopolską Kartę Seniora - Senior+. Do końca 2018r. wydano 10 kart (razem od początku
programu 109).
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na terenie gminy Jasień działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W roku 2018 wpłynęło 19 Niebieskich Kart. Grupy robocze powoływane
w związku z prowadzonymi NK spotykały się 51 razy. Odbyły się 4 spotkania kwartalne
Zespołu Interdyscyplinarnego. Trzem rodzinom zapewniono wsparcie psychologa.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny została wprowadzona w miesiącu czerwcu 2015r.
W roku 2018 na terenie gminy Jasień wydano 29 kart dla 6 rodzin.

Asystenci rodziny
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasieniu zatrudnionych jest dwóch
asystentów rodziny. Asystenci rodziny w roku 2018 objęli opieką 30 rodzin, w rodzinach
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znajdowało się 65 dzieci. Asystenci udzielali stałego wsparcia ww. rodzinom. Wsparcie
psychologa otrzymały dwie rodziny – terapia rodzin.
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X. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Szkoła Podstawowa w Wicinie

W Szkole Podstawowej w Wicinie zatrudnionych jest 14 pracowników, w tym dziesięciu
nauczycieli oraz czterech pracowników ekonomiczno-obsługowych. Do szkoły uczęszcza 46
uczniów a do przedszkola 19 dzieci. Szkoła dysponuje biblioteką szkolną, świetlicą w której
zapewniona jest opieka dzieciom w godzinach od 7:10 do 4:15. W szkole znajduje się
pracownia komputerowa (ilość komputerów jest wystarczająca dla wszystkich uczniów
w klasie), trzy tablice interaktywne. Wprowadzony jest dziennik elektroniczny Librus. Obiady
zapewnia Firma Cateringowa Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz,. W 2018 r.
z posiłków skorzystały 52 osoby, w tym 11 dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej.
W 2018 r. zacząłem remontować szkołę. Ogólny koszt wydatków remontowych to kwota
110 900,02 zł w którą wchodzi:


konserwacja kserokopiarek,



konserwacja sprzętu p.poż,



montaż drzwi do klas,



remont korytarza remont sekretariatu,



zakup materiałów remontowych.
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Korytarz po remoncie
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Biuro dyrektora

Korytarz

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i zwiększające szanse edukacyjne
uczniów:


kółko przyrodnicze dla klas I-III i IV-V,



zręczne ręce i coś więcej,



zajęcia ortograficzne,



kółko artystyczne,



zespół taneczny,



kółko języka niemieckiego,



zajęcia sportowe,



„Godzina kodowania”,



gimnastyka korekcyjna,



Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:


zespoły dydaktyczno-wyrównawcze,



logopedia,



Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
W szkole działał Wolontariat, który przeprowadził szereg akcji:



zbiórka pieniędzy na rzecz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – 175,50 zł,
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udział w akcji TAK POMAGAM – zbiórka żywności i środków czystości,



przygotowanie paczek dla najuboższych mieszkańców z Ukrainy – 6 szt.,



przygotowanie paczek dla samotnych, chorych mieszkańców okolicznych
miejscowości - 7 szt.,



przygotowanie paczek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku – 9
szt.,



przeprowadzono akcję „Podziel się czymś słodkim”,



sprzedano kartki osób malujących ustami – 40 zł,



przeprowadzono akcję GÓRA GROSZA,



udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,



akcja zarobkowa – 660 zł przeznaczona na zakup strojów na jasełka.

Udział uczniów w konkursach:


turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”,



konkurs piosenki patriotycznej organizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Jasieniu,



VI Festiwal Pieśni Patriotycznej w Lubsku organizowany przez Zespół Szkół
Technicznych w Lubsku,



„Uczę się bezpiecznie żyć”,



bezpieczna zerówka – Powiatowa policja w Żarach,



XI Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki chłopców w Lubsku,



regionalny konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową organizowany przez Ośrodek
Szkolno-wychowawczy w Lubsku,



Święto Tradycji Bożonarodzeniowych w malarstwie, rysunku i grafice pt. „Aniołek
Bożonarodzeniowy” organizowany przez MGOK Jasień.

Projekty i programy edukacyjne:


Innowacja z zajęć pływania – zajęcia prowadzone raz w miesiącu, nauka
z instruktorami,



Mały Mis w świecie wielkiej literatury – realizacja oddział przedszkolny, projekt
realizowany w 6 modułach. Mały Miś odwiedził już domy wszystkich dzieci.
Zrealizowane zostały już 4 moduły, następne w drugim półroczu.



„Myślę EKOlogicznie” – projekt organizowany przez Urząd Miejski w Jasieniu



Dzień Bezpiecznego Internetu,
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Tydzień dla Niepodległej – projekt E-Twinning,



Śniadanie daje moc – ogólnopolski dzień zdrowego żywienia. Przygotowywanie
zdrowego śniadania i wspólne spożywanie,



„Dzień Kropki” – udział w międzynarodowym projekcie, święcie kreatywności,
talentu i odwagi w pokonywaniu trudności,



Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę
mnożenia znają,



Kodowanie na dywanie – zajęcia w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania,



Światowy Dzień Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – doskonalenie
umiejętności udzielania pomocy,



Razem na Święta – MEN,



Światowy Dzień Pluszowego Misia,



Wzorowa Łazienka – Domestos,



Sprzątanie świata,



Europejski Dzień Języków Obcych,



Narodowe czytanie. Cała Polska czyta „Przedwiośnie”.

Imprezy i uroczystości szkolne
Imprezy środowiskowe:


Udział w Plenerze Archeologicznym,



Wieczornica Patriotyczna,



Żywa lekcja historii – Rocznica Odzyskania Niepodległości,



Udział w V Finałowym Koncercie Mikołajkowym organizowanym przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubsku,



Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Jasieniu,



„Bal Wszystkich Świętych”,



Jarmark Bożonarodzeniowy w Jasieniu,



Święto Trzech Króli w Guzowie,



IV Bal Charytatywny w Guzowie – zabawa zarobkowa.

Imprezy szkolne:


Dzień Przedszkolaka,



Dzień Chłopca,



Dzień Papieski,
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Wieczornica Patriotyczna,



Żywa lekcja historii – Rocznica Odzyskania Niepodległości



Wróżby andrzejkowe,



Mikołajki,



Dzień Głośnego Czytania z udziałem zaproszonych gości,



Dzień Pluszowego Misia,



Pasowanie na Przedszkolaka,



Wigilia szkolna połączona z premierą Jasełek.

Szkoła Podstawowa w Wicinie – uczniowie w roku szkolnym 2018/2019 według
Klas i oddziałów

Klasy
Poniżej "0"
"0"
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ogółem

SP Wicina
Liczba oddziałów
1
1
1
1
1
1
0
0
0
6

Liczba uczniów
9
10
9
7
6
11
13
0
0
0
65

Liczba pracowników w Szkole Podstawowej w Wicinie
w roku szkolnym 2018/2019 stan na 30 września 2018
SP Wicina
Rok szkolny
nauczyciele
pracownicy niepedagogiczni
Ogółem

Liczba pracowników
10
4
14

Finansowanie oświaty
SP Wicina
Subwencja Oświatowa
Dotacje celowe i inne
środki własne gminy
Ogółem

431 843,00
21 407,80
637 130,18
1 090 380,98
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2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu
ZSP Jasień Uczniowie w roku szkolnym 2018/2019 według klas, oddziałów

Klasy
Poniżej "0"
"0"
Ogółem
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ogółem
Klasy
I
II
III
Ogółem

Przedszkole Jasień
Liczba oddziałów
4
2
6
SP Jasień
Liczba oddziałów
2
2
1
3
3
3
2
3
19
Gimnazjum Jasień
Liczba oddziałów
0
0
3

Liczba dzieci
99
49
148
Liczba uczniów
41
38
16
69
68
66
44
61
403
Liczba uczniów
0
0
55

3

55

SF Golin
Liczba oddziałów

Klasy
Poniżej "0"
1
"0"
1
I
1
II
1
III
0
IV
0
V
0
VI
0
VII
0
VIII
Ogółem
4
OGÓŁEM ZSP Jasień
32
Liczba pracowników w ZSP Jasień
w roku szkolnym 2018/2019 stan na 30 września 2018

Liczba uczniów
5
6
6
5
5
0
0
0
0
0
27
633

ZSP Jasień
Rok szkolny
nauczyciele
pracownicy niepedagogiczni

Liczba pracowników
66
24

Ogółem

90
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Finansowanie Oświaty
ZSP Jasień
Subwencja Oświatowa
Dotacje celowe i inne
środki własne gminy
Ogółem

5 449
639,00
197
494,76
1 779
623,29
7 426
757,05

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu rozpoczął działalność w dniu 1 września 2015
roku. W chwili obecnej w jego skład wchodzi : Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Jasieniu, Szkoła Podstawowa Filialna im. M. Reja w Golinie oraz Przedszkole Samorządowe
„ Plastuś ” w Jasieniu.
W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wyniosły:
6.458 821, 07 zł. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 4.860,
79 zł, co pokrywa w pełni zapotrzebowanie na ten cel. Kwotę 300.622, 85 zł przeznaczono na
organizację specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Wydatki remontowe wyniosły: 220315,49 zł. W szkole przyl. Konopnickiej w Jasieniu
wykonano: kapitalny remont sali gimnastycznej, remont świetlicy szkolnej, remont schodów
wejściowych do budynku, wyremontowano 4 sale lekcyjne w budynku. W budynku przy ul.
Podmokłej dokończono wymiany okien.
Wydatki inwestycyjne wyniosły: 70 273, 76 zł- zakup ogrodzenia przedszkola, zakup altan na
plac w przedszkolu, zakup zmywarki na potrzeby przedszkola.
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jasieniu
Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze realizowane są w dwóch obiektach
szkolnych : przy ul. Konopnickiej 10 oraz ul. Podmokłej 1. W obu obiektach szkolnych
znajduje się 26 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe , 1 pracownia fizycznochemiczna, 1 sala terapii pedagogicznej. Siedem sal lekcyjnych wyposażonych jest w tablice
interaktywne, a 18 sal posiada projektory multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego
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realizowane są w sali gimnastycznej przy ul. Konopnickiej 10, hali sportowej przy ul.
Podmokłej 1 oraz na boisku sportowym „Orlik”. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, w
której uczniowie mogą również spożywać ciepłe posiłki przygotowywane na miejscu przez
podmiot zewnętrzny. W obu budynkach funkcjonuje biblioteka szkolna.
Do szkoły uczęszcza 459 uczniów w klasach I-VIII uczy się 404 uczniów, w klasach
gimnazjalnych uczy się 55 uczniów skupionych w 22 oddziałach. Szkoła zapewnia wszystkim
uczniom wszechstronną pomoc psychologiczno- pedagogiczną świadczoną przez: psychologa,
pedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych, surdopedagoga.
Uczniowie szkoły z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych zdobywając tytuły finalistów i laureatów.
Chlubą szkoły jest drużyna harcerska „ Bystrzaki”.

Sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Jasieniu przy ul. Konopnickiej

świetlica w Szkole Podstawowej w Jasieniu przy ul. Konopnickiej
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Gabinet terapii zajęciowej w Szkole Podstawowej w Jasieniu przy ul. Konopnickiej

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Jasieniu przy ul. Konopnickiej

Szkoła Podstawowa Filialna im. M. Reja w Golinie
Zajęcia realizowane są w 5 salach lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz w sali
komputerowej. Szkoła posiada na wyposażeniu jedną tablicę interaktywną oraz przenośny
projektor multimedialny. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna z funkcją stołówki szkolnej
oraz biblioteka szkolna.
Do szkoły uczęszcza 16 uczniów skupionych w trzech oddziałach ( klasa II i III funkcjonują
w systemie łączonym). W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny skupiający 9
wychowanków.
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Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Jasieniu

Przedszkole Samorządowe w Jasieniu

Przedszkole Samorządowe „Plastuś” funkcjonuje w ramach Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jasieniu. Jest czynne 12 miesięcy w roku, w okresie od 01 września do 31
sierpnia z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu. W ciągu dnia od godziny 600 do godziny 1600 ,
w godzinach od 800 do godziny 1300 realizowana jest podstawa programowa wychowania
przedszkolnego. Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci, rozmieszczone są w 6 grupach
wiekowych. Dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna licząca 10 osób +
specjaliści realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zajęcia dodatkowe, oraz bardzo
kompetentny personel obsługowy – 12 osób. Zapewniamy dzieciom wyżywienie: 3 posiłki
dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).
Przedszkole Samorządowe w Jasieniu jest przedszkolem publicznym położonym
w spokojnym otoczeniu. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach, połączonych łącznikiem,
posiada odpowiednie warunki: sześć sal dydaktycznych i dobre zaplecze gospodarcze. Do
przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat zgrupowanych w sześciu oddziałach:
"Krasnoludki", "Misie Pluszowe", "Muminki”, „Tęczowe Parasole", „Motylki „i „Biedronki”.
Baza placówki zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, a kąciki zainteresowań znajdujące się
w każdej sali zachęcają do podejmowania różnorodnych form aktywności, pobudzają do
spontanicznej zabawy i wspierają rozwój talentów dzieci. Przedszkole posiada salę
gimnastyczną i duży plac zabaw, który umożliwia realizację zadań związanych z rozwojem
aktywności fizyczno- ruchowej. Placówka dysponuje własną kuchnią, uwzględnia potrzeby
żywieniowe dzieci, promujące zdrowy styl odżywiania, walki z otyłością. Przedszkole
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w procesie kształcenia i wychowania stwarza odpowiednie warunki dające dzieciom możliwość
wszechstronnego rozwoju.
Oferta przedszkola jest bogata i zróżnicowana. W przedszkolu realizowane są zajęcia w
ramach realizacji podstawy programowej, jak również szereg zajęć dodatkowych. Nauczyciele
prowadzą koła zainteresowań (koło plastyczne, muzyczne, wokalne, sportowe, sceniczne,
języka niemieckiego), na które uczęszczają chętne dzieci. Realizowane są zajęcia dodatkowe:
j. angielski, , rytmika, logopedyczne, religia. Proponowane rozwiązania wychowawcze są
spójne i zgodne z oczekiwaniami rodziców. Placówka dąży do rzetelnego przygotowania dzieci
do szkoły poprzez stwarzanie najlepszych warunków rozwoju i wyposażenie każdego dziecka
w wiedzę, umiejętności, wiarę we własne możliwości, samodzielność i kreatywność oraz
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Nauczyciele mając na względzie wsparcie
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych wychowanków dostosowują metody
i formy pracy z dziećmi do ich możliwości psychofizycznych. Przedszkole organizuje i udziela
pomoc

psychologiczno-pedagogicznej

dzieciom

wymagającym

wsparcia.

Pomocy

psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele specjaliści.
Przedszkole aktywnie współpracuje ze środowiskiem, bierze udział w szeregu akcjach,
realizuje wiele programów własnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W ramach
realizowanych projektów przedszkole otrzymało wiele certyfikatów. Od roku 2018 przedszkole
realizuje projekt ERASMUS+.
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Sale w Przedszkolu Samorządowym „Plastuś”w Jasieniu
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Sale w Przedszkolu Samorządowym „Plastuś”w Jasieniu
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Sale w Przedszkolu Samorządowym „Plastuś” w Jasieniu

Pobyt dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin
Koszt Gminy poniesiony za pobyt dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin
w 2018 r. wyniósł 93.013,45 zł.
Transport zbiorowy uczniów
Na transport zbiorowy uczniów na terenie gminy Jasień w 2018 roku poniesiono koszty
związane z:


dowozy uczniów, bilety miesięczne – umowa z Feniks V Sp. z o. o.



bilety m-czne uczniów OHP i Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubsku



transport własny rodziców



transport dzieci niepełnosprawnych



zatrudnienie pracownika do przewozu i opiekuna

Łączna kwota: 397.477,39 zł.
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XI. KULTURA
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu od dnia 01.01.2001 roku działa jako
instytucja kultury, wpisana do Rejestru Kultury pod numerem 2. Jest to placówka samodzielna,
posiadającą osobowość prawną.
Sieć biblioteczna w gminie Jasień składa się z biblioteki głównej w Jasieniu oraz 2 filii
bibliotecznych wiejskich w Guzowie i Jabłońcu.
Biblioteki czynne są od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00., biblioteka w Jasieniu czynna
jest w soboty od 12.00 do 15.00.
Biblioteka zgodnie z jej Statutem służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury
organizując i zapewniając mieszkańcom dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i
światowej poprzez:


dostęp do księgozbioru, systematycznie uzupełnianego w każdym roku o nowe pozycje
książkowe,



bezpłatny internet dla użytkowników na 10 stanowiskach komputerowych,
wyposażonych w urządzenia t.j.: drukarki, skanery, kserokopiarki,



organizację spotkań z czytelnikami i użytkownikami biblioteki, koncerty muzyczne,
wystawy, eventy, warsztaty.

Ważniejsze imprezy czytelnicze i kulturalne, które odbyły się w roku 2018 w bibliotekach:


spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach działających 4 Dyskusyjnych Klubów
Książki,



warsztaty psychologiczne oraz prozdrowotne dla członków Klubu Seniora oraz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,



coroczny plener malarski dla dzieci i młodzieży,



spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych z Łukaszem Wierzbickim, Anną Karpińską,
Agatą Kołakowską, Daną Newelską, Agnieszką Olejnik,



koncerty muzyczne w ramach V festiwalu kobiet, siesta muzyczna „Sadok Quartet”,
„Flamenco Latino w wykonaniu zespołu Granada, koncert „ W starym kinie” oraz
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koncert muzyki polskiej w 100-lecie Niepodległości Polski w wykonaniu filharmonii
zielonogórskiej,


spektakl teatralny dla dorosłych „ Walden” w wykonaniu Ludomira Franczaka,



prezentacja filmowa „Kresy”,



premiera filmowa dotycząca obozu Gross Rosen w ramach cyklu „Historia jak z książki
– wielka historia w małym miasteczku”,



wystawa rękodzieła mieszkanki Jasienia,



warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych.

Biblioteka Publiczna w roku 2018 pozyskała dodatkowe środki finansowe na:


zakup księgozbioru w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek” na kwotę: 7.456zł.



prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki na kwotę: 560zł.



ponadto biblioteka wzięła udział w projekcie „Kodowanie w bibliotece – II edycja”,
prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek i jego efektem była darowizna na kwotę: 2.740,32zł.
w postaci 3 zestawów Photon EDU wraz z tabletami i matą edukacyjną.

Dodatkowe informacje o Bibliotece:


Biblioteka posiada stronę internetową oraz Facebooka,



satysfakcjonujące środki finansowe na zakup księgozbioru oraz prasy,



współpracuje z lokalnymi placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami;



jest instytucją otwartą na wszelkie nowości, stara się wychodzić naprzeciw potrzebom
użytkowników.
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100-lecie Odzyskania Niepodległości- koncert

Spotkanie autorskie z Daną Newelską
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2.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i koordynatorem większości
wydarzeń kulturalnych nie tylko w naszym mieście i gminie. Kadra posiada doświadczenie
w organizowaniu imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym.
Zatrudnionych jest 6 osób na pełen etat w tym: dyrektor, księgowy, pracownik administracyjnobiurowy pełniący również funkcję plastyka, instruktor d/s. organizacji imprez, konserwatorpalacz, pracownik gospodarczy ; 1 osoba na ½ etatu: instruktor ds. muzyki oraz informatyk na
¼ etatu. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami kultury, placówkami
oświatowymi. Ponadto prowadzi stałe zajęcia dla dorosłych i dzieci oraz organizuje koncerty,
spotkania okolicznościowe, pikniki, festyny plenerowe, dni miasta.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi następujące sekcje zainteresowań:


Sekcja plastyczna – ma formę otwartą jej zadaniem jest inspiracja i nauka kreatywnego
działania naszych dzieci zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach może
uczestniczyć każde dziecko bez względu na umiejętności.

Prace plastyczne, rękodzieło itp.



Sekcja wokalna – ma formę otwartą prowadzona jest w kilku grupach - zespołach.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z grafikiem. Dzieci sekcji
wokalnej biorą udział w wielu konkursach i przeglądach gminnych powiatowych ,
wojewódzkich PROARTE. Reprezentują nasze miasto podczas plenerów i imprez
.Podczas obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości soliści
reprezentowali nasze Miasto na Festiwalu Pieśni Patriotycznej.
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Sekcja wokalna

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
57



Studio Tańca FREE MIND – zajęcia prowadzą instruktorzy studia tańca. MiejskoGminny Ośrodek Kultury udostępnia sale i stwarza możliwości dzieciom do korzystania
z szerokiej oferty. W zamian grupa reprezentuje naszą gminę na zewnątrz. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu , grupa mieszana (dzieci od 4- 6 roku życia do lat 14
. Taniec nowoczesny we wszystkich jego odmianach takich jak: hip hop, lirycal hip hop,
locking, wacking, dancehall, jazz, modern, new style, new age.



Zespół śpiewaczy Wicinianki- panie spotykają się dwa razy w tygodniu. Sekcja ma
formę otwartą. Panie biorą udział w przeglądach zespołów śpiewaczych. Występują na
imprezach plenerowych i okolicznościowych.

Zespół śpiewaczy Wicinianki
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Sekcja -Uniwersytet Trzeciego Wieku- ma formę otwartą, mogą w niej uczestniczyć
seniorzy z gminy Jasień. Spotkania odbywają się zgodnie z grafikiem. Zajęcia
prowadzone są w grupach m.in.: artystycznej, rękodzieła ,kulinarnej , językowej,
informatycznej, ruchowej. Integrują się z Seniorami z sąsiednich miast.

Sekcja – Uniwersytet Trzeciego Wieku



Zajęcia taneczno - ruchowe dla dorosłych – instruktor: Pani Maria Michajluk. Zajęcia
prowadzone są dwa razy w tygodniu.
W M-GOK odbywają się także zajęcia językowe odpłatne prowadzone przez szkoły

językowe.

Współpracujemy

z

placówkami

oświatowymi,

instytucjami

kultury,

stowarzyszeniami. Odbywają się przy współpracy z zespołem Szkolno – Przedszkolnym
cykliczne spotkania z Filharmonią.

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
59

IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ M-GOK W 2018r.:



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W dniu 4 stycznia 2018r. zbierane były pieniądze wraz z WOŚP. Tym razem zbierano

dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Jasień w tym roku również włączył się
w akcję charytatywną. Sztab utworzony został przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Jasieniu. Szefem sztabu została Hanna Łabudzińska - Dyrektor MGOK. Od wczesnych
godzin porannych wolontariusze kwestowali na terenie miasta Jasień. W sumie kwestowało 29
wolontariuszy. Od godz. 15:00 przed domem kultury stały namioty z grillem grupy Jasienianka
4x4 oraz OSP Jasień z Klubem Motocyklowym Riders Of Flames Chapter Jasień. Od godziny
16:00 rozpoczął się program artystyczny na sali widowiskowej M-GOK. Wystąpiły zespoły
młodzieżowe z sekcji wokalnej i tanecznej M-GOK. W ramach 26 Finału WOŚP jasieński sztab
uzbierał kwotę 14 080,00 zł (w tym licytacja). Jest to oficjalna kwota, która wpłynęła na konto
Fundacji WOŚP.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy



Orszak Trzech Króli
Pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich" ulicami Jasienia po raz drugi przeszedł Orszak

Trzech Króli, który poprowadzili: Kacper (symbolizujący Europę, na czele orszaku
czerwonego), Melchior (symbolizujący Azję na czele orszaku zielonego) oraz Baltazar
(symbolizujący Afrykę na czele orszaku niebieskiego). Wraz z mieszkańcami przeszliśmy
ulicami miasta śpiewając kolędy by dotrzeć do Betlejem i pokłonić się Dzieciątku, złożyć dary
i życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim Mieszkańcom.
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Orszak Trzech Króli



Noworoczne Spotkanie Związku Koła Sybiraków – 29.01.2018 r.
W M-GOK Jasień jak co roku odbyło się Spotkanie Noworoczne Związku Koła

Sybiraków w Jasieniu. Spotkaniu towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera.
Ustalono najważniejsze sprawy i działania w 2018 roku.
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Wieczór Poetycko - Muzyczny - 07.02.2018 r.

Wieczór poetycko -muzyczny Małgorzaty Kacewicz, - to spotkanie z długoletnią
uczestniczką sekcji wokalnej, młodą bardzo utalentowaną i skromną osobą. W spotkaniu
uczestniczyli mieszkańcy i zaproszeni goście.

Wieczór Poetycko - Muzyczny
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Ferie zimowe - 19-23.02.2018 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu zaproponował dzieciom bogaty program

zajęć podczas ferii zimowych. Każde dziecko mogło wziąć udział w dowolnie wybranych
zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Odbył się Festiwal Piosenki Zimowej, pokaz
psów ratowniczych, przygotowany przez sekcje psów poszukiwawczo - ratowniczych przy
OSP Jasień. Gry i zabawy, wspólne ognisko, wyjście na salę zabaw w Jasieniu .

Ferie zimowe
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Konkurs recytatorski - 27.02.2018r.
Po raz kolejny odbył się w M-GOK Środowiskowy Konkurs Recytatorski. Przesłuchano

32

recytatorów

wyłonionych

po

pierwszym

etapie

konkursu

w

szkołach.

W trzech grupach wiekowych komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy
reprezentowali nasze miasto na Konkursie Powiatowym w Żarach.

Konkurs recytatorski



Warsztaty biżuterii z wełny czesankowej filcowanej - 21.03.2018
W zajęciach wzięło udział 10 uczestników. Warsztaty trwały 3 godziny podczas, których

powstały bardzo ciekawe prace z wełny czesankowej.
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Warsztaty biżuterii z wełny czesankowej filcowanej
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Konkurs- Święto Tradycji Wielkanocnych – Kurczak wielkanocny - 26.03.2018

Wystawa pokonkursowa



Akcja społeczno-edukacyjna – żonkil
Wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Studenci z sekcji UTW wyszli

na ulice naszego miasta z żonkilami, aby upamiętnić Powstanie w Gettcie Warszawskim 19
kwietnia 1945r .

Akcja społeczno-edukacyjna – żonkil
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Objazdowe kino VISA- 22 maja – po raz kolejny odwiedziło naszą gminę objazdowe
kino

z najnowszym repertuarem. Nasi mieszkańcy mieli do wyboru nowy film

Małgorzaty Szumowskiej „Twarz” kolejny film to „Ostatni świadek” odsłania kulisy
jednej z najbardziej poruszających historii czasów II wojny światowej – ukrywanej
przez lata prawdzie o zbrodni katyńskiej. Zainspirowany biografią jej naocznego
świadka. „ Deadpol” oraz dla dzieci bajka „Piotruś królik”


Święto Konstytucji 3-Maja Msza św. w intencji Ojczyzny. Przemarsz z udziałem pocztów
sztandarowych na miejsce pamięci, podniesienie Flagi państwowej, odśpiewanie Hymnu
Państwowego.

.
Święto Konstytucji 3-Maja



19 Maj –Piknik drezynowy - M-GOK był współorganizatorem impreza odbyła się na
stacji kolejowej w Jasieniu.



Partnerski Dzień Dziecka



Transgraniczne Spotkanie Integracyjne – projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych
Projektów Interreg Polska –Saksonia 2014-2022 oraz ze środków z budżetu państwa.
W dniu 03 czerwca w parku miejskim odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka.
W projekcie wzięło udział 80 uczestników, z czego połowę stanowili

goście

zagraniczni. W imprezie wzięło udział wielu małych mieszkańców naszej gminy.
Impreza miała formę otwartą. Przygotowano dla dzieci wiele ciekawych animacji,
konkursów, zajęć warsztatowych, malowanie twarzy itp. Wszystkie atrakcje były
nieodpłatne.
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Partnerski Dzień Dziecka



Dni Jasienia 06-09.06

W dniach 06 -09 czerwca odbyły się Dni Jasienia. Wiele się działo w różnych punktach
naszego miasta. MGOK był organizatorem Konkursu Piosenki, który się odbył 06
czerwca w sali M-GOK oraz Festynu w dniu 09 czerwca. Od godziny 14 – tej na scenie
prezentowali się mali artyści oraz sekcje M-GOK. Od godz. 16.00 rozpoczęliśmy III
już Biesiadę Jasieńską na której wystąpili :Blu Party, Wesoła Biesiada, kapela Prima
Sort, Voyager następnie Norbi i Universe, Sławek Człapa. Powstała również Strefa
Dziecka gdzie z Bajko-Party dzieci przeżywały ciekawe przygody. Studenci z UTW
prezentowali swoje stoisko. Prezentowały się także inne organizacje pracujące na
terenie naszego miasta (Stowarzyszenie Militarno Historyczne Szaruga, Klub
Motocyklowy Strażaków Riders of Flames Chepter Jasień, Rozgrywki sportowe, plener
Malarski.)
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Dni Jasienia
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Lato z M-GOK – 03.07-12.07
Pierwsze trzy dni upłynęły na kreatywnych warsztatach – robione były lalki
z papieru, pacynki a w ostatnim dniu maski, pod kierunkiem Pani Dominiki
Diaków. Pokazane zostało jak z rzeczy niepotrzebnych już nikomu można stworzyć
piękne postacie czy też maski. Kolejny dzień wakacji był bardzo pracowity ale zarazem
wesoły i zabawny. Były gry zespołowe, nie było czasu na nudę. Dzieci starały się
pokolorować i zaczarować świat, wspólnie namalowały piękny, słoneczny wakacyjny
dzień, aby słońce się wychyliło za chmurki. Po długich próbach udało nam się wypuścić
troszkę kolorowych baniek w niebo. W ramach akcji Lato z M-GOK dzieci wzięły
udział w spacerze po naszym miasteczku. Zapoznały się z historią naszego kościoła,
krzyża pokutnego, pałacu. Odwiedziły też wieżę ciśnień oraz nasz park miejski.
W parku bawiły się na placu zabaw. Na zakończenie akcji lato dzieci odwiedziły salę
zabaw.

Lato z M-GOK
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Festyn Rodzinny 31.8 2018 r.
W parku miejskim w Jasieniu odbył się Festyn Rodzinny. Na scenie prezentowali się najmłodsi
mieszkańcy Jasienia. Był pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy, prezentacje sekcji
wokalnych MGOK, a także pokaz sekcji psów poszukiwawczo ratowniczych przy OSP
w Jasieniu. Wieczorem przygotowano atrakcje dla dorosłych m.in.: koncert zespołu "Belfry",
"Niespotykani" oraz zabawę taneczną .



Obchody 79 rocznicy Wybuchu II Wojny światowej .



Dożynki Gminne 15.09.2018
W dniu 15 września w Lisiej Górze odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorem
dożynek było Sołectwo Lisia Góra oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu.

Dożynki Gminne

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
72



Obchody Dnia Sybiraka - 28.09.2018 r.
W miejscu pamięci przy pomniku Sybiraków złożono kwiaty. Odbyła się tam część
oficjalna obchodów. Następnie w M-GOK przedstawiono krótki program artystyczny.

Obchody Dnia Sybiraka - 28.09.2018 r.
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Inauguracja Roku Akademickiego UTW -02.10.2018 r.



Piknik Militarno -Historyczny, w ramach obchodów 100 lecia odzyskania
niepodległości. 13.10.2018r.
Piknik rozpoczął się od harcerskiego biegu patrolowego. Harcerzom towarzyszyła
Sekcja Psów Poszukiwawczo - Ratowniczych OSP. Swoje stanowisko miał 3 Pluton
Lubuskiej Kompanii Obrony Narodowej, 4x4 Jasienianka, strefa dziecka. Na scenie
zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Studia Piosenki M - GOK oraz zespół
Wicinianki. Przy stoisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Przedszkole Samorządowe
„Plastuś” serwowało ciasta, kawę, grochówkę i wiele innych pyszności.
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Koncert Federowicz Stroynowski Duo
Gości powitała dyrektor Domu Kultury, Pani Hanna Łabudzińska. To był
wyjątkowy

wieczór.

Piękny

głos

Anny

Federowicz,

przy

mistrzowskim

akompaniamencie Tomasza Stroynowskiego. Na zakończenie występu

złożyłem

kwiaty na ręce wokalistki z wyrazami uznania.
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Wystawa Rękodzieła Małgorzaty Łuczak 29.10.15.11

Pani Małgorzata
się wykonywaniem

Łuczak
przedmiotów

od
z

ponad

zastosowaniem

scrapbooking. Każdy przedmiot wykonuje z pasją

3
metod
oraz

lat

zajmuje

decoupage oraz
dbałością. Wśród

wykonywanych przez Panią Małgorzatę dzieł można znaleźć pięknie zdobione
skrzynki, dekoracyjne butelki, świeczniki , ozdoby choinkowe ale także robione na
specjalne okazje szampany i kartki okolicznościowe.
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Szkolny Turniej Historyczny „100 pytań do Niepodległej na 100- lecie
Niepodległości. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem.



Obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości Polski
W dniu 9 listopada, po uroczystej Akademii Patriotycznej w M - GOK dzieci i młodzież

udały się na Mszę Świętą, po której nastąpił przemarsz ulicami Jasienia do miejsca Pamięci.
"Patriotyzm to podstawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć
ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony, w każdej chwili" - tymi słowami
powitała zebranych dyrektor M - GOK Hanna Łabudzińska. Nastąpiło złożenie kwiatów pod
pomnikiem Bohaterów Walk o Niepodległość Polski. Kwiaty złożyły delegacje:
Przewodnicząca Rady Powiatu, Przedstawiciele Władz Miasta, Przedstawiciele Rady Miasta,
Związek Sybiraków, Dyrekcja ZSP w Jasieniu, Dyrekcja SP z Wiciny, Przedstawiciele
M -GOK, Przedstawiciele Sekcji UTW, Stowarzyszenie Jasienianka, Służby Mundurowe.
Po uroczystościach wraz Zastępcą Burmistrza Panią Katarzyną Łuczyńską wypuścili
z rąk jako symbol - znak radości, dwa białe gołębie. Przez chwilę niebo nad Jasieniem pokryło
się również balonami biało - czerwonymi, które wypuścili z rąk uczestnicy uroczystości.
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Obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości Polski



Wystawa rękodzieła sekcji UTW – 20.11-05.12.2018r.

Wystawa rękodzieła sekcji UTW
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Kino Objazdowe OUTDOOR CINEMA -29.11.2018r.

Kino Objazdowe OUTDOOR CINEMA



Konkurs Święto Tradycji Bożonarodzeniowych 15.12.2018r.

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
81

Konkurs Święto Tradycji Bożonarodzeniowych



Mikołajki w M-GOK -

„Mikołajki w Madagaskarze” zabawy i animacje

z Bajkoparty.
Do Jasienia zawitał Mikołaj. Były również m.in.: zawody, tańce, bańki mydlane,
śnieg, renifer, król Julian, wata cukrowa, walka na śnieżki.
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Jarmark Bożonarodzeniowy 15.12.2018 r.
W sobotę 15 grudnia odbył się w Jasieniu II Jarmark Bożonarodzeniowy.

Wspaniała świąteczna atmosfera, stoiska z wędlinami, ryby, grzane wino, ciasta, piękne
dekoracje świąteczne. Dużą atrakcją, szczególnie dla dzieci był Mikołaj, który
w towarzystwie postaci z bajek przyjechał dorożką do Jasienia. Występy sekcji MGOK,
animacje ze śnieżynkami, kolędy w wykonaniu pracowników Urzędu Miejskiego
w Jasieniu oraz zespołu ludowego Wicinianki.
Po mszy razem z Księdzem Prałatem zaprosiliśmy wszystkich do wspólnego
podzielenia się opłatkiem. Można było skosztować pierogów i napić się ciepłego
barszczyku. Na zakończenie przed zebraną publicznością wystąpił Teatr Ognia Agnistorm.
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Spotkanie świąteczne - 18.12.2018 r.
W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie świąteczne
z przyjaciółmi z miasta partnerskiego Spreetal (Niemcy). Wśród zaproszonych gości
znaleźli się również seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Seniora w Jasieniu, studenci
UTW Jasień, nie zabrakło też delegacji UTW z Lubska. Byłem obecny na uroczystości
wraz Burmistrze Spreetal. Na scenie mieliśmy okazję obejrzeć występy Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Lubska, oraz dzieci ze Studia Piosenki Animado
M-GOK.
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Sylwester w mieście
Po raz pierwszy w roku 2018 odbył się Sylwester w centrum miasta. Mieszkańcy bawili
się przy muzyce mechanicznej przygotowanej prze DJ Onufry. O godzinie 24.00 byłem
złożyłem życzenia mieszkańcom.
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Sylwester w mieście
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XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Jako Burmistrz Jasienia wspieram działalność służb, które odpowiadają za
bezpieczeństwo publiczne.
Na terenie gminy znajduje się jeden Posterunek Policji z siedzibą w Jasieniu przy ul. Plac
Wolności 1. Swoim działaniem obejmuje obszar całej gminy.
Zatrudnionych w 2018 r. było 6 policjantów w tym:


kierownik posterunku,



funkcjonariusz ds. kryminalnych,



dwóch dzielnicowych,



dwóch funkcjonariuszy prewencji.

Policjanci dysponują jednym radiowozem.
Na terenie gminy Jasień działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne: Ochotnicza Straż
Pożarna w Jasieniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu.

OSP Jasień w 2018 r. wydatkowało środki na:


2 piły spalinowe- 28.000 zł,



altanki- 5000zł,



ubranie nomex- 1 sztuka –koszt 3300 zł,



ubrania medyczne- koszt 1276,74 zł,



remont garaży w remizie OSP Jasień, ul. Strażacka 3- koszt 4.522,14 zł.
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Garaż OSP Jasień po remoncie

Zakupiona altanka dla OSP Jasień

Pozyskano dotację w ramach „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w wysokości
9.060zł z czego całą kwotę przeznaczono na:


3.000 zł- 5 sztuk ubrania specjalne,
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1.060 zł- 2 pary sztuk obuwie strażackie skórzane,



5.000 zł- remont szatni w remizie OSP Jasień, ul. Strażacka 3.

Szatnia w remizie OSP Jasień po remoncie

Dotacja w ramach projektu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora
finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem- nabycie: wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I
Priorytet IIIB)”. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości
w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu
Sprawiedliwości. Dotację otrzymano w kwocie 18.315,00 zł, wkład własny w kwocie 185,00
zł dla OSP Jasień i OSP Zabłocie, z czego zakupiono:


agregat prądotwórczy- 2 sztuki w kwocie- 11.200,00 zł,



sprzęt do oznakowania terenu- 2 kpl, w kwocie- 5 900,00 zł,



przenośny zestaw oświetleniowy- 2 kpl, w kwocie- 800,00 zł,
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mata narzędziowa- 2 sztuk, w kwocie- 600,00 zł.
Łączna kwota: 18 500,00 zł.

Sprzęt ratowniczy dla OSP zakupiony w ramach projektu

W OSP Zabłocie zakupiono:


2 radiotelefony- 3.300 zł,



pozyskano dotację w ramach „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej

włączonej

do

krajowego

systemu

ratowniczo-gaśniczego”

w wysokości 3 960 zł, z czego: 2.317 zł- zakupiono radiotelefon z ładowarką
i akumulatorem oraz 1.643 zł- remont strażnicy.
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XIII. SRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
W 2018 r. poniesiono wydatki na:
1. Naprawa i modernizacja instalacji antenowej w radiotelefonie Hytera –koszt usługi
1.100 zł.
2. Zakup akumulatora w kwocie 265,00 zł, a także prostownika 12V do naładowania
akumulatora w agregacie prądotwórczym- koszt 156,75 zł.
3. Zakup 2 szt. akumulatorów do syreny alarmowej OC – koszt 753,38 zł.
4. We współpracy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., na Wieży
Ciśnień nr działki 261, przy ul. Lisiej zamontowano antenę, dzięki której teren gminy
Jasień będzie pokryty sygnałem radiowym i nr alarmowy 112 będzie odpowiednio
funkcjonował.
5. W terminie 01.10-02.10.2018r. przeprowadzono dwudniowe szkolenie obronne dla
pracowników Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz dla kierowników jednostek
podległych- koszt:

1.200 zł. Środki na zorganizowanie szkolenia pozyskano

w ramach dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
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XIV. ŚRODOWISKO
1. Gospodarka ściekowa
Odbiór nieczystości płynnych w 2018 roku prowadzony był przez pięć przedsiębiorstw:


Zakład Komunalny, ul Kolejowa 9, 68-320 Jasień,



Usługi asenizacyjne – Zbigniew Leś, Al. Wojska Polskiego 2/18, 68-200 Żary,



Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko,



WC SERWIS Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,



Przedsiębiorstwo Usługowe RO-MAR, spółka cywilna, Jaryszów 29/1, 68-320 Jasień.

Łącznie odebrano 9490 m3 ścieków.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła
następujące działania:


wybudowano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowanych z budżetu
gminy) natomiast 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków są w trakcie realizacji
(dofinansowanie z funduszy zewnętrznych)



Usuwanie azbestu
W roku 2018 Gmina Jasień uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pod nazwą „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasień w 2018 r.” w kwocie: 14 321,74 zł.
Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego (ofertę złożyły dwie firmy), wyłoniono
Firmę EKO 34 Barbara Plewko, która usunęła wyroby zawierające azbest od mieszkańców,
którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Jasieniu wniosek o dofinansowanie kosztów demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień. Usunięto 22,522 Mg wyrobów
zawierających azbest (z demontażem) oraz 6,215 Mg bez demontażu.
Planuje się dalszą realizację zadania w kolejnych latach.
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Usunięcie wyrobów zawierających azbest - Jasionna

2. Gospodarka odpadami
W okresie od 01.01.2018 do 31.08.2018 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych realizowany był przez Firmę Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. Natomiast od
01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. usługę świadczyła Firma Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
w Gubinie Sp. z o.o.
Na terenie Gminy opłata za gospodarowanie odpadami naliczana była od ilości
osób zamieszkujących daną nieruchomość:


odpady niesegregowane – 15 zł/mieszkańca/miesiąc,



odpady segregowane – 10 zł/mieszkańca/miesiąc.

Opłatę należało uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego, na
numer konta 30 1020 5402 0000 0202 0293 0568 lub u inkasenta.
Wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy dostępne były na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Na terenie Gminy Jasień zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który otwarty był raz w miesiącu. Na terenie byłej oczyszczalni ścieków –
ul. Żytnia, Firma Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. podstawiała w wyznaczonym dniu kontenery,
do których mieszkańcy mogli oddać wymienione w regulaminie odpady. Na terenie sołectw
Gminy Jasień zorganizowano mobilny PSZOK, raz na pół roku prowadzona była zbiórka
odpadów do kontenera ustawionego w centrum wsi.
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Wg regulaminu zbiórka selektywna opierała się na zbieraniu frakcji takich jak: papier
i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz odpady ulegające biodegradacji. Zbiórka
selektywna w przypadku domów jednorodzinnych prowadzona była w workach (które
dostarczane były nieodpłatnie przez firmę) natomiast dla budynków wielolokalowych zbiórkę
selektywną prowadzono w pojemnikach (dostarczanych nieodpłatnie przez firmę).
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należało do obowiązków
właściciela (pojemnik prywatny lub dzierżawa pojemnika od firmy).
Odpady które właściciel nieruchomości mógł oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych:


odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – do 500 kg na mieszkańca rocznie,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,



meble i inne odpady wielkogabarytowe,



przeterminowane leki,



chemikalia (m.in. farby, lakiery, puszki po farbach / lakierach),



zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),



zużyte opony,



odpady zielone (odpady zielone pochodzące z przyciętych drzew i krzewów należy
przekazać w wiązkach, których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg),



tekstylia i odzież,



lustra, szyby, porcelana, duralex, fajans, doniczki,



tworzywa sztuczne,



papier i tektura (np. tapety).
Zużyte baterie zbierane były w Urzędzie Miejskim w Jasieniu. Przeterminowane leki

zbierane były w aptekach: Apteka Nowa, ul. XX Lecia 20a oraz Apteka Bernadeta Stokłosa,
ul. Powstańców Warszawskich 2, 68-320 Jasień.
W 2018 roku Firma Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. prowadziła odbiór odpadów za kwotę
35 100,00 zł oraz 50 220,00 zł miesięcznie, natomiast Firma PUM Gubin Sp, z o.o. za kwotę
58 279,00 zł

miesięcznie. Zagospodarowanie

odpadów zmieszanych w

Zakładzie

Zagospodarowania Odpadów to koszt: 272,00 zł netto / Mg (293,76 zł brutto / Mg).
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Liczba mieszkańców podanych w deklaracjach w 2018 roku wynosiła 5455 osób (stan
na dzień 31.12.2018 r.). Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Jasień
wynosiła 6857 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.).
Liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali zbiórkę w sposób selektywny – 2992 osoby (771
deklaracji).
Liczba mieszkańców, którzy nie zadeklarowali zbiórki odpadów w sposób selektywny – 2463
osoby (1015 deklaracji).
Na terenie Gminy w roku 2018 zebrano od osób fizycznych 1436,13 Mg odpadów
zmieszanych, 82,58 Mg opakowań z tworzyw sztucznych 50,10 Mg opakowań ze szkła, 59,02
Mg opakowań z papieru i tektury 144,82 Mg odpadów ulegających biodegradacji.
Gmina Jasień uzyskała dofinansowanie z programu priorytetowego WFOŚiGW
w Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna
dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na zadanie
pn. „Myślę EKOlogicznie”. Dzięki dofinansowaniu w dniach od 01 września do 25
października 2018 r. przeprowadzono kampanię edukacyjna pod hasłem „Myślę
EKOlogicznie”. Głównym celem przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej było
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie segregacji odpadów,
właściwego ich frakcjonowania i powtórnego wykorzystania. W ramach kampanii
przeprowadzono różnego rodzaju działania przeznaczone dla różnych grup wiekowych aby
dotrzeć do jak największej liczby osób: m.in.: 25 października w Przedszkolu odbył się występ
artystyczny przygotowany przez klasę IVB Szkoły Podstawowej w Jasieniu o tematyce
prawidłowego postępowania z odpadami, który obejrzało ok 100 przedszkolaków. W dniach
10 i 12 października w szkołach odbyły się warsztaty – znam zasady, segreguję odpady dla
uczniów szkoły Podstawowej w Jasieniu, Gimnazjum w Jasieniu, Szkoły Podstawowej
w Wicinie oraz Filialnej Szkoły Podstawowej w Golinie, a także w dniu 23 października dla
UTW, łącznie w warsztatach wzięło udział około 550 osób. W dniach od 17 września do 18
października 2018 r. odbyły się konkursy dla szkół (tj. najlepszy plakat: Jak dbać
o środowisko?, Dlaczego warto segregować odpady?, Szkodliwość spalania odpadów
w piecach domowych; sprawozdanie: ile odpadów produkuje się w domu?, ekologiczna gra
planszowa o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, mapa dzikich
wysypisk, test wiedzy na temat gospodarki odpadami), w których udział wzięli wszyscy
uczniowie (ok 520 osób). W ramach konkursu uczniowie także przeprowadzali ankiety wśród
mieszkańców (ok 100 ankiet). W każdym zadaniu wyłoniono zwycięską klasę, która otrzymała

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
96

nagrody rzeczowe (najlepszy plakat: klasa I Wicina, klasa IVB Jasień, klasa VIIIB Jasień;
najlepsze sprawozdanie o ilości wytwarzanych odpadów: klasa IA Jasień; najlepsza gra
planszowa: klasa Vc Jasień; najlepsza mapa dzikich wysypisk: klasa VIIA). W dniach 23, 24,
25 października odbyły się wycieczki do ZZO Marszów i na geościeżkę „Dawna Kopalnia
Babina” dla zwycięskich klas tj. (Klasy I-III: 1 miejsce – klasa I i II (Wicina), 2 miejsce – klasa
III (Wicina) oraz klasa IIa (Jasień);Klasy IV-VI: 1 miejsce – klasa IVb (Jasień), 2 miejsce –
klasa Vc (Jasień); Klasy VII, VIII oraz Gimnazjum: 1 miejsce – klasa VIIa, 2 miejsce – klasa
IIIa Gimnazjum), w których uczestniczyło 137 osób. Od 25 października dostępne są
w Urzędzie Miejski oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu wystawy prac
konkursowych (prace obejrzało około 100 osób odwiedzających Bibliotekę i Urząd Miejski
w Jasieniu). W dniu 25 października odbył się test online o gospodarowaniu odpadami (m.in.
co to jest recykling, utylizacja, co należy zrobić z poszczególnymi rodzajami odpadów),
w których udział wzięli mieszkańcy Gminy. Najtrudniejszym pytaniem okazało się pytanie
o główną zasadę dotyczącą odpadów określoną w prawie. Długi czas odpowiedzi miało pytanie
na temat postępowania z opakowaniami wielomateriałowymi. 12 osób, które najlepiej
wypełniły test otrzymały nagrody rzeczowe (osobom, które miały taką samą liczbę punktów
miejsca zostały przyznane na podstawie losowania). Test oraz wyniki dostępne są na stronie
internetowej urzędu. W dniu 28 września 2018 r. odbył się Happening „Czysty Świat Wokół
Nas” – ulicami miasta przeszło około 300 uczniów oraz dla upamiętnienia akcji w dniu 19
października w Jasieniu na Górce Flothera odbyło się sadzenie drzewek (5 sztuk lipy
drobnolistnej oraz 3 sztuki dębu czerwonego), w którym brało udział 50 osób. Przeprowadzenie
kampanii umożliwiło rozpowszechnienie wiedzy w zakresie gospodarowania odpadami.
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Happening „Czysty Świat wokół nas”

Warsztaty Ekologiczne w szkole
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XV. PROMOCJA GMINY
Promocja jest jednym z elementów klasycznej koncepcji marketingowej, utożsamianą
z działaniami, za pomocą których miasto komunikuje się z rynkiem, przekazuje informacje
o swojej działalności, produktach lub usługach. Dlatego też często promocja ujmowana jest
przez pryzmat informacji, którą przygotowuje się dla konkretnego adresata i dotyczy
konkretnego produktu. Pozwala ona na dokonanie uzasadnionego wyboru „lokalizacyjnego”
swoiście pojmowanych klientów miast i regionów. Aby założony skutek w postaci wzbudzenia
zainteresowania daną jednostką samorządową rzeczywiście nastąpił, niezbędne jest
odpowiednie

zaplanowanie

i

przygotowanie

działań

promocyjnych.

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 28 799,90 zł, które przeznaczono na:


zakup kalendarzy wiszących i książkowych w kwocie: 5 2014,13 zł;



zakup gadżetów promocyjnych (breloki, torby, kubki, maskotki, odblaski, balony
smycze, flagi teczki, tablety, pakiet naszywek) w kwocie 10 569,65 zł ;



zakup jajka wielkanocnego, które przed świętami malowały dzieci w centrum miastakoszt: 1476,00 zł,



zakup 2 szt. namiotów w kwocie: 2 753,00 zł + napisy w kwocie 999,99 zł;



Zakup radioodtwarzacza na Festiwal Pieśni Patriotycznej jako nagroda, w kwocie:
229,00 zł;



zakup pucharu na Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty i JST w Jasieniu,
w kwocie: 80,29 zł;



ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu w kwocie; 5 600,00 zł;



zorganizowano Piknik drezynowy

promujący Gminę Jasień, koszty poniesione

w związku z organizacją:
 plakaty- koszt: 55,35 zł,
 balony –koszt: 48,40 zł,
 paliwo do agregatu – koszt: 81,12 zł,
 wynajem toi-toi – koszt:194,10 zł
 wynajem drezyn –koszt: 1230,00
 wynajem budynku stacji PKP- koszt: 61,50 zł
Całkowity koszt: 1 670,47 zł
Piknik został zorganizowany wspólnie z Fundacją Kolejową oraz Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury.
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Piknik drezynowy

 Promocja gminy brała udział w przygotowaniu obchodów Święta Niepodległości 11Listopada oraz promowała uroczystość na zewnątrz poprzez umieszczanie zdjęc na
profilu społecznościowym - koszty poniesione:
 Dekoracja balonowa- 430,00 zł,
 Zakup flag- 584,25 zł.

Dekoracja balonowa

 Promocja brała udział w przygotowaniach do jarmarku bożonarodzeniowego, na którym
swoje wyroby mogli promować lokalni wystawcy, rękodzielnicy, szkoły, przedszkole
(organizatorem

był

Miejsko-Gminny Ośrodek

Kultury).

Pracownicy urzędu

organizowali zabawy dla dzieci (skręcanie balonów, malowanki świąteczne kredkami,
malowanie figurek itp.). Dekorowane było również stoisko przy którym odbywały się
zabawy dla dzieci. W celu promocyjnym w formie zabawy (szukanie prezentów)
rozdane zostały dzieciom upominki. Pracownicy promocji przebierali się postacie
z bajek. Koszty poniesione przez promocję:
 Zakup banneru- 492,00 zł,
 Zakup balonów modelarskich - 51,98 zł.
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Jarmark bożonarodzeniowy

Ponadto Gmina Jasień umożliwia organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń jako
formy promocji oraz uczestniczy w ich przygotowaniu np: piknik militarny, rajdy 4X4, Dni
Jasienia, zawody street workout w parku miejskim w Jasieniu.
Prowadzona jest na portalu Facebook strona poświęcona sprawom gminy oraz w celach
promocyjnych. Na bieżąco zamieszczane są wszelkie informacje, życzenia oraz zdjęcia.
Gmina Jasień odpowiada na potrzeby osób mieszkających poza gminą wysyłając na prośbę
materiały promocyjne drogą pocztową. Materiały promocyjne rozdawane są również
odwiedzającym gminę gościom podczas różnych imprez, uroczystości, wydarzeń i spotkań.
Wszelkie wydarzenia gminne są dokumentowane w postaci zdjęć fotograficznych
a następnie wykorzystywane do celów promocyjnych.
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XVI. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
PROJEKTY UNIJNE 2014-2020
Lp.
Nazwa
programu

1.

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Europejska
Współpraca
Terytorialna
2.

4

5.

6.

7.

Lubuski
Regionalny
Program
Operacyjny

Europejski
Fundusz
Społeczny

PROW za
pośrednictw
em Lokalna
Grupa
Działania –
Grupa
Łużycka

Nazwa
zadania
„Budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków
na terenie gminy
Jasień oraz
rozbudowa sieci
wodociągowej
rozdzielczej w
miejscowości
Guzów”.

Wartość
całkowita
zadania
842 026,00

Kwota
dofinansowa
nia
429 860,00

Wartość
wkładu
własnego
421 441,41

Okres realizacji

242 156,80

3 841 461,99

43 404,77

2018-2020

Qesting nową formą
poznawania
dziedzictwa
kulturowego
Pogranicza ŚląskoŁużyckiego

„Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej w
Jasieniu: Przedszkola
przy ul. Ogrodowej 7
i Urzędu
Miejskiego”.”

Zaakceptowany
pozytywniezabrakło środków
finansowych

2 459 611,76

2 313 987,50

492 722,42

2019-2020
Zaakceptowany
pozytywniezabrakło środków
finansowych.
Wystosowano
protest – protest
nie został uznany.

584 900,00

412 637,32

87 735,00

2018-2019
W trakcie
realizacji

67 892,11

43 199,00

24 693,11

do 06.2019
W trakcie
realizacji

200 000,00

127 260,00

72 740,00

wycofany

Przedszkole dla
wszystkich - nowa
jakość i większa
dostępność edukacji
przedszkolnej w
Gminie Jasień

Miejsce odpoczynku
dla turystów w
Gminie Jasień
Zagospodarowanie
Górki Flöthera jako
miejsca rekreacji
i wypoczynku
w Jasieniu

2018-2019
W trakcie
realizacji
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Plac Zabaw przy ul
Budowlanych w
Jasieniu

119 999,99

76 355,00

43 644,00

2018
Zrealizowany –
rozliczenie w/g
umowy

Budowa miejsc
postojowych przy ul.
Obrońców na dz.
61/1
Ławka
niepodległości

99 857,45

63 539,00

36 318,45

2018
Nie
dofinansowano

35 000,00

28 000,00

7 000,00

2018
Nie
dofinansowano

4 331,34

3660,75

670,59

8.

9.

10.

Minister
Obrony
Narodowej

11.

Programu
Operacyjne
go
Współpracy
Transgranic
znej Polska
(Województ
wo
Lubuskie) –
Saksonia
2014– 2020

2017-2018
Zrealizowanorozliczono

Polsko-Niemiecki
Tydzień Seniora
2017r.

Pozyskanie środków Krajowych

1.

2.

Ministerstwo
Sportu i
Turystyki,

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej

Myślę EKOlogicznie

100 000,00

50 000,00

50 000,00

17 200,00

13 760,00

3 440,00

„Usuwanie
wyrobów
zawierających
azbest z terenu
Gminy Jasień”

3.

4.

Otwarte Strefy
Aktywności

Środki własne
JST

Fundusz Sołecki

14 321,74

218 493,53

Nie
dofinansowano
nie było
zabezpieczonych
środków w
budżecie
2018
Dofinansowany

zrealizowano

zrealizowano
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5.

6.

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Miejsce Pamięci
w Jasieniu

110 975,67

8 8617,91

22 357,76

Program
Rozwoju
Gminnej
i Powiatowej
Infrastruktury
drogowej na
lata 20162019

Przebudowa ulicy
I Armii wraz z
Odwodnieniem

2 378 005,00

1 189 002,00

1 189 003,00

2018
– nie
dofinansowano

Dofinansowano

Kwoty podawane w złotych
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XVII. ZABYTKI
W

dniach

23.08

–

30.08.2018

r. dzięki

dofinansowaniu

Gminy Jasień

w wysokości 20 000,00 zł zrealizowano prace konserwatorskie i inne działania remontowobudowlane
w

przy

pozostałych

czterech

oknach

witrażach

przyziemia

w

oraz
kościele

montaż
pw.

Św.

pięciu
Józefa

nowych
Robotnika

w Budziechowie gm. Jasień, wpisanym do rejestru zabytków w dn. 12.04.1977 r. pod nr 2698.
Dnia 16.03.2018 na mój wniosek, decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Zielonej Górze została wpisana do rejestru zabytków Kaplica grobowa rodziny
von Rabenau, zlokalizowana na cmentarzu komunalnym w Jasieniu pod nr rejestru L- 85/A.
Decyzją z dnia 26.06.2018 r. pod nr L-B-177 ww. jednostki została wpisana do rejestru
zabytków ruchomych płyta nagrobna pastora Andreas`a Schmiedt`a, eksponowana na elewacji
kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Wicina.
Decyzją z dnia 30.07.2018 r. pod nr L-B-179/poz.1-4 zostały wpisane do rejestru zabytków
cztery nagrobki członków rodziny von Rabenau eksponowane we wnętrzu kaplicy grobowej
rodziny von Rabenau zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Jasieniu.
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XVIII. ŚWIETLICE WIEJSKIE
Gmina posiadała w zasobie do dnia 31 lipca 2018 r. cztery świetlice wiejskie w Guzowie, Lisiej
Górze, Jabłońcu i Budziechowie.

W czterech wspomnianych świetlicach, regularnie przez cały rok odbywały się imprezy
kulturowe organizowane przez Sołtysów i Stowarzyszenia. Gmina Jasień prowadzi
harmonogram spotkań oraz wynajmu świetlic.
Z dniem 1 sierpnia 2018 roku przejęła w użytkowanie siedem świetlic wiejskich od Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury, znajdujących się w Bronicach, Jaryszowie, Jasionnej, Świbnej,
Roztokach, Wicinie i Golinie.
We wrześniu 2018 roku Zarządzeniem Burmistrza zostały ustalone stawki opłat za wynajem
świetlic wiejskich w Bronicach, Jaryszowie, Jasionnej, Świbnej, Roztokach , na których
odbywały się zorganizowane spotkania oraz był prowadzony wynajem.
Gmina Jasień w roku poprzednim wydała łącznie 32847,27 zł na utrzymanie i eksploatacje
świetlic. W tej kwocie znajdują się koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody
i gazu na kwotę 19223,06 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia świetlic w środki czystości, gaśnice, materiały budowlane to
koszt 801,69 zł.
Koszty związane min. z monitoringiem świetlicy w Guzowie, wywóz nieczystości stałych,
wywóz nieczystości płynnych, wymiana gazowego podgrzewacza wody na świetlicy wiejskiej
w Budziechowie, konserwacja sprzętu p.poż, przegląd pieca i kotłowni gazowej w świetlicy
wiejskiej w Guzowie, wymiana skrzynki gazowej na budynku świetlicy wiejskiej
w Budziechowie, usługi kominiarskie, wymiana zepsutego sprzętu jak akumulatory, klamki,
usługi udrażniania kanalizacji to koszty poniesione na kwotę 11472,26 zł.
Usługi remontowe zrealizowano na świetlicy wiejskiej w Budziechowie w ramach
punktowej naprawy dachu i uzupełnieniu rynien na kwotę 1350,26zł.
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XIX. CMENTARZE
Gmina posiada 8 cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Jasieniu, Bieszkowie,
Wicinie, Zabłociu, Jabłońcu, Jaryszowie, Jurzynie i Jasionnej.
Cmentarzami zarządza od lat Zakład Kamieniarsko - Nagrobkowy i Usługowo Pogrzebowy "Orfeusz" Pan Marek Boczarski z siedzibą przy ul. Brukowej w Jasieniu,
zlokalizowanej

przy

cmentarzu

komunalnym.

Firma

została

wyłoniona

na

w postępowaniu cenowym. Odpowiedzialna jest głównie za utrzymanie czystości i porządku
na cmentarzach w Gminie. Koszt wynikający z podpisanej umowy z firmą na zarządzanie
cmentarzami w roku 2018 r. to kwota 23230,00 zł.
Gmina w roku 2018 poniosła koszty w związku z eksploatacją i utrzymaniem cmentarzy na
kwotę: 86210,58 zł. W tym 2171,98 zł wyniosły koszty w związku z zużyciem energii
elektrycznej i wody. Kwota 81 595,47 zł to koszty związane z zarządzaniem cmentarzami,
wywozem nieczystości stałych, eksploatacją i serwisem najmowanej kabiny toi-toi na
cmentarzu w Jasieniu, montażu i demontażu wodomierzy poza okresem zimowym.
W

2018

r.

wymieniona

została

pompa

ręczna

na

cmentarzu

w

Zabłociu.

Wyremontowaliśmy kaplicę pogrzebową w Jasieniu. Remont polegał na zamontowaniu czapy
na kominie, żaluzji

w wywietrzniku na ścianie szczytowej, kratki wentylacyjnej

w podwieszanym suficie wnętrza kaplicy, łącznie na kwotę 1553,44 zł.
Gmina zakupiła krzewy w ilości 39 szt. do nasadzeń i kruszywo w celu urządzenia miejsca
pamięci na cmentarzu komunalnym w Jasieniu na kwotę 889,69 zł.
W roku 2018 na miejscu pamięci powstał nowy pomnik poświęcony Sybirakom – bez koszt.
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XX. ZIELEŃ MIEJSKA

Tereny zieleni miejskiej obejmują powierzchnię ok 9 ha w mieście Jasień w tym:


park miejski (2,63 ha) i Górka Flothera(4ha),



skwery ok 3ha.

Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wykonane były poprzez:


regularne koszenie trawników, parku miejskiego, Górki Flothera w okresie
wegetacyjnym,



dokonywanie nasadzeń roślin sezonowych do donic i klombów (łącznie 1850 szt.),



dokonywanie nasadzeń roślin cebulowych na skwerach,



pielęgnacja żywopłotów,



realizacji nasadzeń zastępczych (267 szt. krzewów na ul. XX-Lecia; 202 szt. krzewów
i 2 szt. drzew na parkingu przy cmentarzu w Jasieniu; 8 szt. drzew na Górce Flothera),



utrzymanie drewnianych ławek w zakresie wymiany desek i ich renowacji,



ustawienie w okresie Świąt Bożego Narodzenia choinek,



przeprowadzano zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz usuwano drzewa stanowiące
zagrożenie dla otoczenia.

Gmina poniosła koszty w związku z zakupem maszyn (kosiarka spalinowa 2999,00 zł),
narzędzi, części wymiennych, paliwa i olei do eksploatacji narzędzi i maszyn, które
wykorzystuje się w celu pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni, choinek - kwota ok. 10000,00
zł.
W roku poprzednim w ramach utrzymania terenów zieleni zaczęto remont ciągu pieszego
liczącego długość ok. 500 m, zaczynającego się od kładki przy ul. Parkowej, prowadzącego
wzdłuż rzeki Lubszy na ul. Tenisową.

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
108

XXI. NIERUCHOMOŚCI
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące
przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego.
Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystany na cele rozwojowe gminy,
a w szczególności na rozwój budownictwa mieszkaniowego i związanych z tym
budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na rozwój działalności
inwestycyjnej.
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Gminy Jasień, odbywa
się w oparciu o niżej wymienione prawne formy przewidziane w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 kodeks cywilny:


sprzedaż,

darowizna,

zamiana,

wniesienie

nieruchomości

jako

wkładu

niepieniężnego (aportu) do spółki,


oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,



obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie,
hipoteka, służebność),



oddanie nieruchomości do korzystania na podstawie umów dzierżawy, najmu,
użyczenia,



oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej,



nabywane nieruchomości do zasobu gminnego oraz na zasadach określonych
w uchwale Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr XXX/284/13 w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami

stanowiącymi

własność

Gminy

Jasień

ze

zmianami

wprowadzonymi uchwała Nr XIII/57/2015 z dnia 10 września 2015 r.
Do czynności cywilno-prawnych związanych ze zwiększeniem albo zmniejszeniem
mienia gminnego z zasobu nieruchomości w związku z jego zbyciem, nabyciem lub zamianą,
Ja jako organ wykonawczy i gospodarujący mieniem gminy, legitymowałem się ważnymi
uchwałami Rady Miejskiej w Jasieniu. Z gminnego zasobu, następuje sukcesywne
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przeznaczanie nieruchomości do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania
i wykorzystania. Część gruntów jest wydzierżawiana i wynajmowana (umowami dzierżawy
i najmu).
W 2018 roku umowami najmu, dzierżawy rozdysponowano łącznie 4,9366 ha
w tym na cele:


upraw rolnych - pow. 1,00 ha,



komórki i inne - pow. 0,7558 ha,



handlowe - pow. 0,007 ha,



ogrody przydomowe - pow. 3,1738 ha,
Powierzchnia gruntów wynajmowanych w danym roku jest wielkością zmienną, ulega

zwiększeniu bądź zmniejszeniu z powodu rozwiązania umowy przed upływem umownego
terminu jej zawarcia lub jej wygaśnięcia, a w związku z tym dochody z tytułu umów są również
wielkością zmienną.
W 2018 roku dochód z tytułu dzierżawy gruntu i najmu wyniósł ogółem 40 590,93 zł.
Czynsz najmu za wynajem świetlic wiejskich w 2018 roku wyniósł 17 204,10 zł.
W 2018 r. uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 923.461,80 zł
(w tym spłata rat ze sprzedaży ratalnej):


sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w ilości 25 działek o łącznej pow. 2.1798
ha,



sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – działka nr 65/5 o pow. 0.3948 ha,



sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Niezależnie od wyżej wskazanych, dokonanych transakcji sprzedaży i uzyskanych z tego

tytułu dochodów Gmina w 2018 roku uzyskała także dochody z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8.860,00 zł.
Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą
w skład gminnego zasobu nieruchomości.
Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach
gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich
wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania
właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków prawem przewidzianych.
Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania
użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
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W 2018 r. dochód Gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu wyniósł 41.228,40 zł .
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XXII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią

177

lokale mieszkalne o powierzchni

użytkowej 7.931 m², w tym : 156 lokali w Jasieniu , a 21 na terenie gminy.
Na terenie gminy pozostało 18 budynków w stu procentach gminnych , w których znajduje się
35 lokali mieszkalnych w tym : 7 budynków w Jasieniu ( 23 lokale ),11 budynków na terenie
gminy ( 12 lokali). Pozostałe 142 lokale mieszkalne znajdują się w 84 budynkach wspólnot
mieszkaniowych.
Na bieżące utrzymanie oraz remonty mieszkaniowego zasobu Gminy i inwestycje
wydatkowano kwotę ponad 122 tys. zł, w ramach której wykonano:


wymianę okien w ilości 24 szt. w 6 lokalach mieszkalnych i lokalu użytkowym
Poczty Polskiej,



wymiana drzwi w ilości 8 szt. + drzwi do poczekalni ul. Okrzei 5,



podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej - 2 lokale mieszkalne,



remont pieców kaflowych w ilości 13 szt.,



wymiana kotła c.o. na opał stały wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania
w lokalu mieszkalnym,



wymiana instalacji elektrycznej w dwóch lokalach mieszkalnych,



remont dachów na dwóch budynkach mieszkalnych,



remont i modernizacja lokalu mieszkalnego (montaż kotła c.o. na gaz wraz
z instalacją centralnego ogrzewania i grzejnikami + wykonanie łazienki z montażem
armatury sanitarnej),



wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego na terenie gminy.

Udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych - remont
dachów na 2 budynkach mieszkalnych.
Lokale użytkowe:


12 obowiązujących umów na lokale użytkowe,



10 obowiązujących umów na garaże ,



58 obowiązujących umów na pomieszczenia gospodarcze.
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Targowisko miejskie
Targowisko miejskie zlokalizowane jest w Jasieniu przy ulicy Kościuszki. Na
targowisku znajduje się 6 podwójnych stoisk handlowych (12 miejsc handlowych). Opłaty
targowe w 2018 roku wyniosły 7694,00 zł. Koszt wywozu nieczystości stałych z targowiska
wyniósł w 2018 r - 3219,48 zł.
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XXIII. INWESTYCJE
W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano zadania opisane
poniżej:
1. Placówka Wsparcia Dziennego „ Tęcza” im. Kariny
W 2017 roku rozpoczęła się adaptacja i remont budynku po byłych garażach tzw. harcówki,
który mieści się na terenie Szkoły Podstawowej przy ulicy Konopnickiej 10 z przeznaczeniem
na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego i Placówki Wsparcia Dziennego „
Tęcza” im. Kariny. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 września na inauguracji roku szkolnego.
Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy i Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Koszt inwestycji w 2018 roku wyniósł 85 120 tys. W kolejnych latach
planowane jest sukcesywne dostawianie nowych urządzeń zabawowych i zagospodarowanie
terenu wokół budynku.

Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego i Placówki Wsparcia Dziennego „ Tęcza” im. Kariny
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2. W 2018 r. wyremontowano drogę na ul. Podmokłej (od skrzyżowania ul. I Armii do
wyjazdu z boiska Gimnazjum). Remont drogi na długości 145 mb i szerokości 5,5 m
polegał na wymianie podłoża żwirowego na mieszankę destruktu z kruszywem
naturalnym frakcji 0-31,5 mm, zagęszczeniem jej i utwardzeniem. Po obu stronach
drogi zostały ułożone krawężniki betonowe proste, a w miejscach wjazdu na posesję
zaniżone. Koszt remontu wyniósł 24 744,00 zł.

Droga przy ul. Podmokłej w Jasieniu

3. Budowa miejsc postojowych u zbiegu ulicy Cmentarnej, Obrońców i Lubskiej
w Jasieniu.
Z myślą o naszych mieszkańcach mając na względzie zbyt małą w naszym miasteczku
ilość parkingów, zdecydowałem o wybudowaniu u zbiegu ulicy Cmentarnej, Obrońców
i Lubskiej w Jasieniu miejsc postojowych.
Miejsca postojowe wykonane zostały w dwóch miejscach:


u zbiegu ulicy Cmentarnej i Obrońców w Jasieniu - wykonano 10 miejsc postojowych
w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych i 2 miejsca dla matek z dziećmi oraz 1 miejsce
postojowe dla rowerzystów,
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u zbiegu ulicy Cmentarnej i Lubskiej w Jasieniu – wykonano 8 miejsc postojowych
oraz 1 miejsce postojowe dla rowerzystów.

Inwestycja

w

całości

została

wykonana

z

kostki

betonowej

brukowej

o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wokół wyłożone krawężnikami
betonowymi. Chodniki przy miejscach postojowych zostały wykonane z kostki betonowej
brukowej o grubości 6 cm. Całkowity koszt zadania: 180 319,11 zł.

Miejsca postojowe u zbiegu ulicy Lubskiej, Cmentarnej i Obrońców

4. Zagospodarowanie terenu po byłym „Tartaku” w Jasieniu
Podjąłem decyzję, iż na zaniedbanym terenie po byłym tartaku po uporządkowaniu,
wyczyszczeniu terenu oraz podziale i sprzedaży działek powstanie piękne nowoczesne osiedle.
Prace porządkowe jakie wykonaliśmy w 2018 r. (I etap) po byłym „Tartaku” przy ul.
Żarskiej obejmowały obszar ok. 3 ha i polegały na:


rozebraniu i kruszeniu gruzu budowlanego i rozbiórkowego w ilości ok. 700 ton
z pozyskanych elementów utwardzenia terenu, pozostałościach po elementach
kubaturowych, fundamentach oraz kanałach technologicznych;



zasypaniu oraz zagęszczenie powstałych wykopów;



wyrównanie całego terenu.

Koszt prac porządkowych I etapu wyniósł 149 507,00 zł brutto.
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Wyczyszczony teren po byłym „Tartaku” przy ul. Żarskiej w Jasieniu

Koncepcja osiedla po byłym tartaku przy ul. Żarskiej w Jasieniu

5. Naprawa placów postojowych w m. Jasień:


ul. Przemysłowa – powierzchnia placu 1200 m2 ,



ul. Wąska - powierzchnia placu 600 m2 ,



ul. Powstańców Warszawskich - powierzchnia placu 700 m2 .
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Powyższe prace polegały na niwelacji terenu , uzupełnieniu ubytków mieszanką drogową
frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem i utwardzeniem. Całkowity koszt naprawy wyniósł –
40 000,00 zł brutto.
6. Remont chodników w ciągu ul. Powstańców Warszawskich i Kolejowej w Jasieniu –
koszt: 154 980,00 zł.
7. Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Lubskiej 7 w Jasieniu – koszt: 20 993,40 zł.
8. Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu - kwota: 442 200,00
zł.
9. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota: 15 000,00
zł.
Ponadto w 2018 r. zainwestowałem w remonty szkół i przedszkola na terenie naszej gminy
m.in.:
10. Szkoła Podstawowa w Jasieniu przy ul. Konopnickiej 10:


remont schodów wejściowych w tym m.in. wymieniono popękane stopnie lastriko na
stopnie wykonane z kostki polbrukowej -koszt inwestycji: 27.850 zł;



remont czterech sal lekcyjnych m.in: gładzenie ścian i sufitów, malowanie sian
i sufitów, wymiana oświetlenia, wykonanie podłóg z paneli-

koszt inwestycji:

36.090,78 zł;


remont sali gimnastycznej: wymiana podłogi , malowanie ścian, wykonanie obudowy
na grzejniki, naprawa wentylacji, zakup i montaż urządzeń sportowych: kosze do gry
w koszykówkę, zestaw do gry w piłkę siatkową , drabinki gimnastyczne – koszt
inwestycji : 90.000 zł w tym: podłoga: 49.710,45 zł, malowanie: 13.724,34 zł;



remont świetlicy: gładzenie ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, wykonanie podłogi
z paneli – koszt inwestycji: 12.517,71 zł.
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Sala gimnastyczna po remoncie

11. Szkoła


Podstawowa

w

Jasieniu

przy

ul.

Podmokłej

1:

naprawa dachu – koszt inwestycji: 25.000 zł.

12. Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Jasieniu przy ul. Ogrodowej 9:


zakup i montaż dwóch wiat: 24.800 zł,



budowa ogrodzenia: 16.771,98 zł.

13. Szkoła Podstawowa w Wicinie:


wykonanie witryny aluminiowej wewnętrznej z drzwiami - koszt inwestycji:
9 500,00 zł;



demontaż starych drzwi i montaż nowych –koszt inwestycji: 34 981,32 zł;



remont korytarzy i klatki schodowej - koszt inwestycji: 54 000,00 zł;



remont biura dyrektora- koszt inwestycji: 6 000,00 zł.
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14. Place zabaw, siłownie, obiekty sportowe i rekreacyjne:
 plac zabaw przy ul. Budowlanych na kwotę 119.999,99zł wykonano ze środków
zewnętrznych ( unijnych) w tym środki własne w kwocie 43 644,00 zł;

Plac zabaw przy ul. Budowlanych w Jasieniu


doposażenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Jasieniu – koszt: 56 155,00 zł,



budowa placu zabaw przy ul. Tenisowej w Jasieniu – koszt: 28 987,00 zł,



budowa placu zabaw we wsi Jurzyn – kwota 7 675,00 zł,



budowa placu zabaw we wsi Mirkowice – kwota 3 772,85 zł,



budowa placu zabaw we wsi Lisia Góra– kwota 8 312,92 zł,



budowa placu zabaw we wsi Budziechów– kwota 22 097,54 zł,



doposażenie placu zabaw we wsi Bieszków- kwota 1675,00 zł.

Wiele placów zabaw, siłowni oraz obiektów rekreacyjnych zostało utworzonych z
funduszu sołeckiego m.in.:

Raport o stanie Gminy Jasień za 2018r.
120



plac zabaw we wsi Budziechów wraz z dokumentacja projektową– koszt:
20 151,46 zł,

Plac zabaw we wsi Budziechów


plac zabaw wraz z dokumentacją projektową we wsi Jaryszów

– koszt:

11 515,00 zł,


plac zabaw wraz z dokumentacją projektową we wsi Jurzyn - koszt: 9500,00 zł,



plac zabaw i siłownia wraz z dokumentacją projektową we wsi Lipsk Żarski –
koszt: 7299,00 zł,



plac zabaw i siłownia wraz z dokumentacją projektową we wsi Lisia Góra koszt:
12 346,08 zł,



plac zabaw wraz dokumentacją projektową we wsi Mirkowice: koszt: 13 747,15
zł,



rewitalizacja placu zabaw wraz z dokumentacją projektową we wsi Świbna wraz
z wykonaniem ogrodzenia i budową altany oraz niwelacja terenu – koszt:
10 448,00 zł,



urządzenia zabawowe oraz siłowe we wsi Wicina wraz z dokumentacją
projektową – koszt: 12 358,50 zł,



budowa altany wypoczynkowej we wsi Zieleniec- kwota: 9 490,00 zł,
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budowa placu zabaw oraz zakup montaż urządzeń siłowych wraz
z dokumentacją projektową we wsi Bieszków- koszt: 10 500,00 zł,



urządzenia siłowe we wsi Golin- kwota: 9 610,00 zł,



urządzenia siłowe we wsi Roztoki- kwota: 9 321,82 zł,



urządzenia siłowe we wsi Zabłocie- kwota: 18 000,00 zł,



wiata drewniana we wsi Guzów- koszt: 14 300,00 zł,



ogrodzenie działki- koszt: 4994,33 zł.

W 2018 r. pomyślałem także o naszej młodzieży i umieściliśmy w parku miejskim
stacjonarny sprzęt do treningu siłowego.
15. Street Workout - jest aktywnością fizyczną opartą o trening z masą własnego ciała. Są
to bardzo popularne szczególnie wśród młodzieży ćwiczenia na świeżym powietrzu.
Urządzenie to zostało umieszczone w parku miejskim w Jasieniu w niedalekiej
odległości od siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Można zauważyć, iż korzysta z niego
wiele osób. Są organizowane i cieszą się dużą popularnością zawody Street Workautu.
Koszt inwestycji: 34.999,99 zł.

Street Workautu w Parku miejskim w Jasieniu

Z myślą o naszych pracownikach oraz mieszkańcach i gościach odwiedzających urząd
zaczęliśmy wymieniać meble oraz remontować gabinety.
16.


Wymienione zostały meble w 6 pomieszczeniach:
sekretariat, gabinet spraw obywatelskich i w kasa – koszt: 24 906,27 zł. + meble
dodatkowe – 4220,13 zł,



sala posiedzeń - koszt: 15 944,49 zł,
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jeden gabinet referatu Finansowego i jeden gabinet referatu Gospodarowania Mieniem
Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury – koszt: 18 301,17 zł.

17. W celu poprawienia estetyki oraz usprawnienia pracy poniesiono wydatki na:


drzwi wewnętrzne w ilości 6 szt. – koszt: 8 459,42 zł,



sprzęt nagłaśniający na sale posiedzeń służący m.in. na sesje rady – koszt:
16 773,51 zł,



klimatyzator na salę posiedzeń w kwocie: 7 990,94 zł,



telewizor na sale posiedzeń – koszt: 5 788,97 zł,



sprzęt komputerowy – koszt: 15 820,00 zł,



oprogramowanie do nowych komputerów – koszt: 13 899,00 zł,



cyklinowanie parkietu na sali posiedzeń – koszt: 3 983,97 zł,



remont sali posiedzeń – koszt: 13 500,00 zł.

Sala posiedzeń
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SZ

Szafy w pokoju w referacie Finansowym

Gabinet spraw obywatelskich

Sekretariat

18. Wydatki poniesione na dokumentację:


przebudowa drogi gminnej nr 101202 ul. I armii w Jasieniu od skrzyżowania z ul.
Podmokłą i Armii Krajowej włącznie do ul. Żarskiej – koszt: 40 000,00 zł,



miejsce odpoczynku dla turystów w gminie Jasień ( 15 Południk) – koszt: 3936,00 zł,



termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego i Przedszkola w Jasieniu – koszt:
24 500,00 zł,



instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu –
koszt: 7380,00 zł,
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dokumentacja projektowa na budowę wodociągu przy ul. Żarskiej w Jasieniu – koszt:
30 000,00 zł,



Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza ŚląskoŁużyckiego – koszt: 8610,00 zł.

19. Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach – kwota: 10 000,00 zł.
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XXIV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. Drogi, chodniki, parkingi
Przez miasto i m. Świbna i Budziechów przebiega droga wojewódzka DW nr 287 relacji
Żary –Lubsko-Gubin . Od obwodnicy m. Jasień DW nr 287 przez wsie Lisia Góra, Zieleniec,
Bronice w kierunku m. Tuplice przebiega droga wojewódzka DW nr 284.
Przez miasto przebiegają również drogi powiatowe. Są to ul. Sienkiewicza, Powstańców
Warszawskich, Kolejowa, Grzybowa, Tarnopolska i Zielonogórska. Drogi powiatowe
przebiegają również przez wsie: Budziechów, Wicina, Zabłocie, Guzów, Roztoki, Bieszków,
Jabłoniec, Golin, Zieleniec, Jaryszów, Lipsk Żarski, Bronice, Jurzyn i Jasionna.
W granicach administracyjnych miasta Jasień jest 14,14 km dróg zaliczonych do kategorii
gminnych dróg publicznych. Po za terenem miasta gmina posiada 34,51 km dróg publicznych.
Ponadto w mieście znajduje się 8,78 km dróg wewnętrznych w skład których wchodzi również
ścieżka rowerowa relacji Jasień - Lubsko o długości 2,10 km.
Na terenie miasta i gminy znajduje się 6 mostów i 3 kładki o konstrukcji stalowej, stalowożelbetowa, żelbetonowej. Jeden most został wyłączony z ruchu kołowego.
W 2018 r. na terenie miasta i gminy przeprowadzono:


remonty nawierzchni dróg polegające na uzupełnieniu ubytków w asfalcie masą
bitumiczną w m. Jasień i Mirkowice,



drogi gruntowe na terenie miasta i gminy zostały naprawione kruszywem łamanym
frakcji 0-31,5 mm i wyrównane przy użyciu równiarki,



w trakcie naprawy jest chodnik od ulicy Parkowej do ul. Tenisowej,
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chodnik od ulicy Parkowej do ul. Tenisowej w Jasieniu



utwardzono kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm i wyrównano place postojowe przy
ul. Przemysłowej, Wąskiej i Powstańców Warszawskich,



zlecono i sporządzono dokumentacje projektową na przebudowę ul. I Armii w Jasieniu,



zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jana Pawła
i Kościuszki w Jasieniu oraz drogi w miejscowości Jabłoniec,



wybudowano miejsca postojowe u zbiegu ulic Lubskiej i Cmentarnej i Obrońców,



wyremontowano kładkę stalową nad rzeką Lubsza pomiędzy ul. Parkową i Tenisową,



uprzątnięto część teren (I etap) po byłym tartaku (niwelacja terenu, kruszenie
elementów betonowych itp.),



odświeżono znaki poziome na ścieżce rowerowej, przejściach dla pieszych – 20 przejść,



zakupiono wiatę przystankową – dla m. Jaryszów,



W miejscowościach Mirkowice, Bieszków, Wicina, Golin i Świbna wykonano
i zamontowano nowe tablice ogłoszeń.



Jasień- wyremontowano drogę ul. Podmokła (wykorytowano, zagęszczono kruszywem
i ułożono krawężniki betonowe) na odcinku 145 mb od skrzyżowania ul. I Armii do
wyjazdu z boiska Gimnazjum.
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2. Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na terenie miasta i gminy Jasień gmina posiada 676 punktów (opraw) oświetleniowych
w większości zamontowanych na słupach energetycznych nie stanowiącej naszej
własności.
W roku 2013 gmina Jasień podpisała umowę na okres 6 lat ( do 31.12.2019r.) z ENA S.A
z/s w Poznaniu na wykonaniu usługi polegającej na konserwacji i remoncie oświetlenia miejsc
publicznych w tym oświetlenia drogowego. W ramach umowy zostały wymienione istniejące
żarówki na energooszczędne oraz świadczone są usługi napraw i konserwacji obejmujące
zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych.
W ramach optymalizacji kosztów energii elektrycznej Gmina Jasień zrzeszona jest w Grupie
Zakupowej Lublin. Daje to nam oszczędności na zakup energii elektrycznej. Dostawcą energii
elektrycznej dla Gminy Jasień jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w Krakowie.

3. Komunikacja
W roku 2018 nadal realizowane jest porozumienie z 13 maja 2014 r zawarte między Gminą
Jasień a Feniks V sp. z o. o. dotyczące partycypowania

przez Gminę Jasień

w kosztach kursów autobusowych Lubsko – Tuplice, Tuplice – Lubsko , wykonywane
w dniach wtorek, piątek, długość trasy 16 km. Koszt w 2018 roku wyniósł 15.143,66 zł.

4. Wodociągi i kanalizacja
W Gminie Jasień siecią wodociągową i kanalizacyjną zarządza Zakład Komunalny
w Jasieniu.

Sieć wodociągowa w mieście Jasień w większości jest stara, żeliwna

kilkudziesięcioletnia, występują też odcinki młodsze z PCV i PE sukcesywnie budowane od
2007 r. aż do nadal. Na terenach wiejskich oprócz wsi Lisia Góra i Mirkowice przeważa sieć
kilku bądź kilkunastoletnia. Długość sieci wodociągowej wynosi 76,1 km. W 2018 r.
wymienione zostały zasuwy na skrzyżowaniu ul. XX lecia, Lubskiej i Przemysłowej.
Sieć kanalizacyjna w mieście Jasień na osiedlach przy ul. Tenisowej i ul. Wąskiej jest
kamionkowa, kilkudziesięcioletnia. W pozostałych rejonach miasta jest z rur PCV
i PE sukcesywnie budowana od 2005 r. do nadal. Na terenach wiejskich brak jest sieci
kanalizacyjnej (oprócz miejscowości Budziechów, która jest obsługiwana przez sąsiednią
gminę Lubsko). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14,5 km.
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Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków położonej na terenie miasta.
Oczyszczalnia wybudowana została w 2011 r. W 2018 r. został wyremontowany dach
budynku głównego. W Jasieniu są dwie stacje uzdatniania wody t.j. na ul. Leśnej i na
ul. Wodnej. Oddane zostały do użytkowania: SUW ul. Leśna – 1995, SUW ul. Wodna
– brak danych. Wodomierzy ogółem jest 1770 w tym lokalowych 169 i zakładowych
148. Bez legalizacji jest 1173, wymienionych w 2018 roku – 73, a planowanych na
2019 r.

200 szt. W 2018 r. Pobranej wody zostało - 314269 m3, sprzedanej – 208249

m3, zużytej do celów technologicznych i p.poż. – 40013 m3. W 2018 r zostało
wprowadzonych do wód ścieków – 1035188 m3 , do ziemi – 500 m3, dostarczonych
kolektorem

–

97144,60

m3.

Straty

wody

spowodowane

awariami

i nieszczelnościami sieci - 66007 m3 . Awarii na sieci wodociągowej było 38, a na sieci
kanalizacyjnej – 32. Wydanych warunków do sieci zostało: sama woda – 28, woda
i ścieki -4. Odbiorców przyłączonych do sieci: woda – 17, ścieki – 5. Zawartych umów
zostało: sama woda – 50, woda i ścieki -24. Odmówiono trzech przyłączeń do sieci
wod.-kan. z powodu braku możliwości technicznych.

Inwestycje zakończone w 2018 r.:
 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla uzbrojenia działek przeznaczonych pod
zabudowę mieszkalną przy ul. Łąkowej w Jasieniu,
 budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych nr 29 i 30 w miejscowości
Guzów Gmina Jasień,
 wykonanie remontu chodnika przy ul .Kolejowej w Jasieniu,
 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla uzbrojenia działek przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową w m. Guzów, na działce nr 232 i 95;
 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w Jasieniu przy ul. Żurawiej,
 projekt budowlany na „Rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej dla uzbrojenia
terenów inwestycyjnych położonych przy obwodnicy miasta Jasień”,
 projekt budowlany na „Rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej dla uzbrojenia
działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną przy ul. Żarskiej w Jasieniu”.
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Inwestycje rozpoczęte w 2018r.:
 sieć kanalizacyjna z przyłączami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii,
Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną,
Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną,
Parkową, Ogrodową i część Okrzei.
Wartość przychodów w 2018 roku uzyskana z działalności zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków:
 sprzedaż wody – 786.713,05 zł,
 odbiór ścieków – 714962,72 zł,
 opłata stała woda – 155.066,64 zł,
 opłata stała ścieki – 36.794,53 zł,
 opłata stała ogródki – 13.862,41 zł.
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