ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/2022
BURMISTRZA JASIENIA
z dnia 27 maja 2022r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Jasień za 2021 rok
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawiam Raport o stanie gminy Jasień za 2021 rok stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie gminy Jasień za 2021 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej
w Jasieniu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Jasieniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Andrzej Kamyszek

RAPORT
O STANIE GMINY JASIEŃ
ZA ROK 2021

Szanowni Państwo

Zgodnie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2022 r poz. 559 z późn.zm.)
przygotowałem dla Państwa raport
o

stanie

gminy

Jasień.

Raport

podsumowuje działalność burmistrza
w roku poprzednim. Ustawa nie
nakłada na burmistrza konkretnej
i określonej przepisami prawa formy
raportu, dlatego zarówno jego forma
zaprezentowana jest w sposób, który
w przekonaniu autorów raportu daje
pełny obraz stanu gminy Jasień.
Raport

powstał

w

oparciu

o informacje, jakie przygotowane zostały przez kierowników i pracowników poszczególnych
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz jednostek organizacyjnych.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy
na temat funkcjonowania samorządu gminnego.
Zapraszam Państwa do lektury a następnie do debaty na temat gminy i jej przyszłości.

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 31.12.2021r. wynosiła: 6608 osób. Gęstość
zaludnienia wynosi 52 osoby na km2. Gmina Jasień administracyjnie podzielona jest na 17
sołectw.
Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie obywatelom 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 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 sprawuję drugą kadencję.
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 Burmistrz Jasienia- Andrzej
Kamyszek, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy – Katarzyna Łuczyńska, Skarbnik Gminy –
Agnieszka Woźniak.
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1. Rada Miejska
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią
kadencję. 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 2021 podjęto
74 uchwał Rady Miejskiej. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do publicznej
wiadomości mieszkańców.
Powołane zostały cztery komisje Rady Miejskiej: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu
i Polityki Gospodarczej, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, Komisja Skarg Wniosków
i Petycji. Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Pan Zbigniew Walczak, wiceprzewodniczącą
jest Pani Elżbieta Maćko.
Komisja Rewizyjna w składzie:
•

Karalus Piotr – przewodniczący,

•

Stefański Krzysztof,

•

Rewaj Michał,

•

Bednarski Waldemar,

•

Zysk Sebastian.

Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej w składzie:
•

Tadeusz Hoda - przewodniczący,

•

Zbigniew Walczak,

•

Elżbieta Maćko,

•

Danuta Stackiewicz,

•

Marcelina Słomkowska.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:
•

Rudnikowicz Danuta - przewodnicząca,

•

Dzienisz Anna,

•

Kruszyński Zbigniew,
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•

Romanowska Karolina,

•

Witkowski Zbigniew.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji w składzie:
•

Stackiewicz Danuta - przewodnicząca,

•

Zysk Sebastian,

•

Witkowski Zbigniew,

•

Rewaj Michał,

•

Rudnikowicz Danuta.

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJKSIEJ W JASIENIU PODJĘTYCH
W ROKU 2021
Nr Uchwały

Data
podjęcia

Uchwała

XXII/155/2021

04.03.2021

XXII/156/2021

04.03.2021

XXII/157/2021

04.03.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2021-2023
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jasień w 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021

XXII/158/2021

04.03.2021

XXIII/159/2021

08.04.2021

XXIII/160/2021

08.04.2021

XXIII/161/2021

08.04.2021

XXIII/162/2021

08.04.2021

XXIV/163/2021

28.05.2021

XXIV/164/2021

28.05.2021

XXIV/165/2021

28.05.2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasień na lata 2021-2035
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Golin w Gminie
Jasień
w
sprawie
przekazania
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Skargi Prokuratora
Rejonowego w Żarach na uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu Nr
XXVII/183/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład
Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 28
grudnia 2005 r., poz. 1970)
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku,
w tym konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Golin w Gminie
Jasień
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego.
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Woj. Lubuskim, a Gminą Jasień w sprawie wzajemnej współpracy
i współudział w celu przygotowania Wstępnego Studium
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XXIV/166/2021

28.05.2021

XXIV/167/2021
XXIV/168/2021
XXIV/169/2021

28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021

XXIV/170/2021

28.05.2021

XXIV/171/2021

28.05.2021

XXIV/172/2021

28.05.2021

XXV/173/2021
XXV/174/2021

29.06.2021
29.06.2021

XXV/175/2021

29.06.2021

XXV/176/2021
XXV/177/2021

29.06.2021
29.06.2021

XXV/178/2021

29.06.2021

XXV/179/2021

29.06.2021

XXV/180/2021

29.06.2021

XXV/181/2021

29.06.2021

XXV/182/2020

29.06.2021

XXV/183/2021
XXV/184/2021

29.06.2021
29.06.2021

Planistyczno- Prognostycznego w ramach II etapu naboru do
programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Kolejowej – Kolej + do 2028 roku do projektu: „Rewitalizacja linii
nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków
w m. Budziechów, Jasień, Bieszków”
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasień na lata 2020 – 2029
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Jasień.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Jasień
w sprawie wyrażenia zgody na założenie wniosku o wsparcie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej
Inicjatywie Mieszkaniowej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jasienia wotum zaufania
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2020
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jasienia z tytułu
wykonania budżetu za rok 2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasień na lata 2021-2035
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Jasień na rok szkolny 2021/2022
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień,
wyznaczenia inkasentów wysokości i terminów wypłaty
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Budziechów
w Gminie Jasień
w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Wicina
W
sprawie
Wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Jasień na lata 2021-2026”
Unieważniona
Rozstrzygnięcie
Nadzorcze
Wojewody
Lubuskiego z dnia 30.07.2021
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XXV/185/2021

29.06.2021

XXV/186/2021

29.06.2021

XXV/187/2021

29.06.2021

XXVI/188/2021
XXVI/189/2021

05.08.2021
05.08.2021

XXVII/190/2021

09.09.2021

XXVII/191/2021

09.09.2021

XXVII/192/2021

09.09.2021

XXVII/193/2021
XXVII/194/2021

09.09.2021
09.09.2021

XXVII/195/2020

09.09.2021

XXVIII/196/2021 28.09.2021
XXIX/197/2021
21.10.2021
XXIX/198/2021

21.10.2021

XXIX/199/2021
XXIX/200/2021

21.10.2021
21.10.2021

XXIX/201/2021

21.10.2021

XXIX/202/2021

21.10.2021

XXIX/203/2021

21.10.2021

XXIX/204/2021
XXX/205/2021

21.10.2021
09.12.2021

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Jasienia uprawnień do
ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej
w sprawie przekazania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu do zaopiniowania nowego
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Jasień
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w.
Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na remont kościoła p.w.
Matki Bożej Różańcowej wpisanego do rejestru zabytków
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasień na lata 2021-2035
w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień,
wyznaczenia inkasentów wysokości i terminów wypłaty
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości
Jasień
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja xxxxxxxxxx na
Burmistrza Jasienia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jasień
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy
mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pn. „Jasieński SIM Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieniu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasień na lata 2021-2035
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w roku 2022
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2020 z dnia 10 września
2020 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie aglomeracji Jasień
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XXX/206/2021

09.12.2021

XXX/207/2021
XXX/208/2021

09.12.2021
09.12.2021

XXX/209/2021
XXX/210/2021
XXX/211/2021

09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021

XXX/212/2021

09.12.2021

XXX/213/2021

09.12.2021

XXX/214/2021

09.12.2021

XXX/215/2021

09.12.2021

XXX/216/2021

09.12.2021

XXX/217/2021

09.12.2021

XXXI/218/2021

29.12.2021

XXXI/219/2021

29.12.2021

XXXI/220/2021

29.12.2021

XXXI/221/2021
XXXI/222/2021

29.12.2021
29.12.2021

XXXI/223/2021

29.12.2021

XXXI/224/2021

29.12.2021

XXXI/225/2021
XXXI/226/2021

29.12.2021
29.12.2021

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Jasień
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasień na lata 2021-2035
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Jasienia
w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Jasieniu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami
Gminy Jasień na lata 2021 – 2024”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Jasień na lata 2021 - 2025
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/2021 z dnia 29 czerwca
2021 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Jasienia uprawnień do
ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021- 2025”
W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak
również trybu ich pobierania
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jasień na lata 2021-2035
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na
lata 2022-2035
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022
w
sprawie
przekazania
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Skargi Wojewody
Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Na uchwałę Rady Miejskiej Nr
XXVII/192/2021 z dnia 9 września 2021 w sprawie uchwalenia
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XXXI/227/2021

29.12.2021

XXXI/228/2021

29.12.2021

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021 r. poz. 1905)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do
taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie aglomeracji
Jasień.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Zabłocie
w Gminie Jasień

Zestawienie wydanych przez pracowników Urzędu Miejskiego decyzji, zaświadczeń oraz
innych dokumentów w roku 2021
Dokumenty
Decyzje/

zaświadczenia

Upoważnienia

postanowienia

odpisy/wypisy

/Pełnomocnictwa

4763

1932

57

Zarządzenia

Umowy
ogółem

138

116

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Jasieniu na dzień 31.12.2021 r.
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III. DEMOGRAFIA
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Jasień zameldowanych na pobyt stały
jest 6.608 osób (stan na dzień 31.12.2021 r.) W tym miasto 3.970 osób, gmina 2.638
osób. W ostatnim roku jak i poprzednich latach odnotowano spadek liczby ludności.
W 2021 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny.
Ludność z podziałem na płeć w roku 2021:
Ogółem: 6.608, w tym kobiety – 3.429, mężczyźni – 3.296;

Ludność z podziałem na płeć w roku 2021
3450

ilość osób

3400
3350
3300
3250

3200
kobiety

mężczyźni

płeć

Dzieci urodzone w roku 2021, z podziałem na miasto i gminę oraz płeć:
Rok 2021 –

43, miasto – 17, gmina – 26;

Dziewczynki – 18, miasto – 10, gmina – 8;
Chłopcy –

25, miasto – 7, gmina – 18.
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Dzieci urodzone w roku 2021,
z podziałem na miasto i gminę oraz płeć
20
18
16

ilość dzieci

14
12
dziewczynki

10

chłopcy

8
6
4

2
0
miasto

gmina

Zgony w roku 2021, z podziałem na płeć:
Ogółem – 101, kobiety – 49, mężczyźni – 52.
Zgony w roku 2021,
z podziałem na płeć
55
50

45

ilość osób

40
35
30
25
20
15
10
5
0
kobiety

mężczyźni

płeć
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IV. FINANSE GMINY
Informacja dotycząca finansów Gminy Jasień sporządzona została w oparciuo
sprawozdania budżetowe.
1. Dochody budżetu Gminy Jasień
W roku 2021 uzyskano dochody na kwotę 39.954.504,23 zł, co stanowi 98,96 %
zaplanowanych dochodów ogółem, z tego:
•

dochody bieżące 34.861.433,79 zł, co stanowi 87,26 % uzyskanych dochodów ogółem;

•

dochody majątkowe 5.093.070,44 zł, co stanowi 12,74 % uzyskanych dochodów
ogółem.

Na dochody własne Gminy składają się głównie na dochody z podatków i opłat lokalnych,
dochody z majątku gminy, subwencja oświatowa, udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu Państwa i dotacje celowe.
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Wyszczególnienie

1
DOCHODY
OGÓŁEM, z tego
Ogółem dochody
własne

Pl
an

Wykonanie

%
wykonania

2
40376056,20

3
39954.504,23

4
98,71

18.208.796,50

17.953.276,55

98,59

udziały we wpływach
120.000,00
z podatku
dochodowego od osób
prawnych
udziały we wpływach
z podatku
dochodowego od osób 4.377.340,00
fizycznych
podatek rolny
350.000,00

173.397,09

4.349.000,00

44,93

144,49
0,43

4.738.175,00

108,24

11,86

323.220,68
92,34

podatek od
nieruchomości
podatek leśny

Udział
%
w
wykona
nych
dochod
ach
ogółe
m
5
x

4.296.222,27

0,81
98,78
10,75

226.000,00

225.584,88

99,81
0,56

podatek od środków
transportowych

162.000,00

podatek od czynności
cywilnoprawnych

310.000,00

wpływy z opłaty
skarbowej
Ogółem dochody
podatkowe
Wpływy z opłaty
targowej-utrac. Doch.
Z opł. targowej
Wpływy z opłaty za
zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Dochody z mienia ( §
055, 075,

180.062,50

111,14
0,45

334.199,06

107,80
0,84

33.000,00

34.415,43

9.927.340,00

10.305.276,91

4.790,00

4.790,00

103,81
25,79
100,00 0,12

117,19
144.967,98
1.595.349,00

169.892,77
1.031.620,14

0,43
2,58
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64,66

076, 077,087)
w tym ze sprzedaży
majątku
Pozostałe dochody
Dotacje celowe:
Dotacje celowe z
budżetu
państwa na zadania
z zakresu
administracji
rządowej (par.
201,205,206)
Dotacje celowe z
budżetu
państwa na zadania
własne (par.
203)
Subwencja ogólna, w
tym:
Subwencja oświatowa
Subwencja
wyrównawcza
Subwencja
równoważąca
Subwencja na
uzupełnienie doch.
Gminy

945.449,00
6.536.344,52
11.749.964,70

448.576,07
6.441.696,73
11.583.927,68

47,45

1,12

98,56 16,13
98,59 28,99
98,61

10 718.346,3
8

10 .569.311,55

1 .031.618,32

1 014.616,13

26,45

98,35
2,54

10.417.300,00

10.417.300,00

100,00 26,07

5 117.250,00
3 496419,00

5 117.250,00
3 496.419,00

100,00 12,80
100,00 8,75

30.672,00

30.672,00

100,00

0,08

1.772.959,00

1.772.959,00

100,00

4,44

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się
następująco:
•

dochody własne: 44,93 %,
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•

dotacje celowe: 28,99 %,

•

subwencja ogólna: 26,07 %.

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
(11,86 %) następnie podatek od nieruchomości (10,75 %), wpływy z opłaty skarbowej (0,86
%), podatek od czynności cywilno- prawnych (0,84 %), podatek rolny (0,81%) natomiast
pozostałe dochody i opłaty stanowiły (16,13 %.)
2.

Wydatki budżetu Gminy Jasień

W roku 2021 poniesiono wydatki na kwotę 39.811.553,24 zł, co stanowi 97,36 %
zaplanowanych wydatków ogółem, z tego:
•

wydatki bieżące 33.418.078,42 zł, co stanowi 83,94 % poniesionych wydatków
ogółem;

•

wydatki majątkowe 6.393.474,82 zł, co stanowi 16,06 % poniesionych wydatków
ogółem.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe
zestawienie:

1

2

3

4

WYDATKI OGÓŁEM, z tego:

40.893.007,09

39.811.553,24

97,36

Wydatki bieżące, w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki na obsługę długu gmiy

34.244.246,45
12.693.080,32

33.418.078,42
12.421.692,07

97,59
97,87

132.000,00

127.798,82

96,82

Wydatki majątkowe, w tym:
Wydatki inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

6.648.760,64
3.355.220,64

6.393.474,82
3.134.374,82

96,16
93,42
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3. Rozchody budżetu: rozchody budżetu, z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły:
2.473.722,90 zł.
4. Pozyskane środki zewnętrzne: na kwotę: 3.288.532,17 zł. - są to głównie działania
związane z oświatą- Laboratoria Przyszłości, śr. z Fund. Przeciwdz. Covid-19 ,śr.
z ochrony środowiska., śr. od Samorządu Województwa, oraz śr. z BGK- udziały
w SIM.
5. Poziom zadłużenia i jego obsługa: zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. wynosiło:
4.659.000,00 zł, w tym:
• kredyty i pożyczki – 0,
• papiery wartościowe – 4.659.000,00 zł. -składają się na nie: obligacje Dom
Maklerski BPS SA z siedziba w Warszawie – 4.659.000,00 zł.
Wysokość zadłużenia jest planowana na bezpiecznym poziomie.

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 2021 roku została udzielona pomoc dla
jednego przedsiębiorcy- osoba fizyczna, dwa razy. Odroczona zaległość podatkowa
w kwocie ogółem 27.738,40 zł. Rozłożona należność podatkowa na raty w kwocie
28.410,00 zł. Ogółem w kwocie – 56.148,40 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 2021 złożonych zostało 132 wnioski i wypłacono rolnikom łącznie
kwotę 151.793,40 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 2020, poz.
1057).

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 listopadzie 2020 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 5 marca 2021 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:
111 000,00 zł, w tym:
1. 76 000 zł. - teren miasta Jasień.
2. 35 000 zł – teren wiejski gminy Jasień.
Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 oferty klubów sportowych z którymi
podpisano umowy:
1. Miejski Klub Sportowy „ Stal” w Jasieniu - dotacja w kwocie 76 000,00 zł na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Jasień oraz na terenie
wiejskim gminy Jasień - wykorzystana w całości.
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2. Klub Piłkarski „ Iskra” Jabłoniec - dotacja w kwocie 15 000,00 zł na upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Jasień oraz na terenie wiejskim gminy
Jasień- wykorzystana w całości.
3. Klub Sportowy „Miłośników Zabłocia” - dotacja w kwocie 20 000,00 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

„Muzyka

dawna

i

folkowa

na

jubileuszowym

V

Plenerze

Archeologicznym” dotacja 2 500,00 zł. - wykorzystana w całości.
2. Stowarzyszenie Sąsiadów „Kościelniacy - działalność wspierająca rozwój wspólnoty
gminnej – „V Piknik Sąsiedzki Kościelniacy 2021”- kwota dotacji 500,00 zł wykorzystana w całości.
3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „Jasieniaki” – kultura fizyczna, sport
i turystyka - „Rowerowy Jasień ” – kwota dotacji 4 260,00 zł - wykorzystana
w całości.
4. Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie - kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego „V Plener Archeologiczny” - kwota dotacji
5 000,00 zł - wykorzystana w całości.
5. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „ Jasieniaki” - edukacja, oświata
i wychowanie –„Akademia Twórczego Myślenia cz.5” – kwota dotacji 550,00 zł wykorzystana w całości.
6. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „ Jasieniaki” - ekologia –„Jasieński
Alarm Smogowy cz.4 ” – kwota dotacji 2 920,00 zł - wykorzystana w całości.
7. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „Jasieniaki”-ekologia oraz ochrona
dziedzictwa przyrody „Przyroda Gminy Jasień cz.4” - kwota dotacji 2 270,00 zł wykorzystana w całości.
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa - działalność wspierająca rozwój wspólnoty
Gminnej „Piknik Integracyjny” – kwota dotacji 2 000 zł – dotacja do zwrotu
977,05 zł
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Realizacja programu:
•

wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadań
135 000,00 zł. w tym:

•

środki wykorzystane przez organizacje pozarządowe 130 022,95 zł,

•

środki niewykorzystane 4 977,05 zł.

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

Nazwa aktu
wprowadzającego

Czas
obowiązywania

1.

Gminna Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata
2011-2020

Uchwała Nr XLIX/348/10
RM w Jasieniu z dnia
28.10.2010r.

2011-2020

2.

Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Jasień na lata 2021-2025

Uchwała Nr
XXX/215/2021 RM w
Jasieniu z dnia
09.12.2021r.

2021-2025

3.

Program Osłonowy „Jasień
Przyjazny Seniorom”

Uchwała Nr
XXXIV/178/2017 RM w
Jasieniu z dnia
30.03.2017r.

bezterminowo

4.

Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr
XXII/155/2021 RM w
Jasieniu z dnia 04.03.2021
r

2021-2023

5.

Program Osłonowy „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania na lata 20192023”

Uchwała Nr III/8/2018
RM w Jasieniu z dnia
06.12.2018r.

2019-2023

6

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla obrębu
ewidencyjnego Wicina

Uchwała Nr
XXXV/318/14 RM w
Jasieniu z dnia 15.05.2014

bezterminowo

7.

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu położonego
w rejonie ulic: Okrzei, Ogrodowej,
Tartacznej, Budowlanych i Żytniej

Uchwała Nr
XXXV/317/14 RM w
Jasieniu z dnia 15.05.2014

bezterminowo

nowa w trakcie
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8.

Ocena aktualności Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jasień oraz Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego wraz z analizą zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy Jasień

Uchwała Nr
XXXV/317/14 RM w
Jasieniu z dnia 08.09.2016

2016-2021nowa
w trakcie

9.

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla południowej
części obrębu ewidencyjnego
Zabłocie

Uchwała Nr
bezterminowo
XXXVIII/202/2017 RM w
Jasieniu z dnia 08.09.2017

10.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Uchwała Nr
Zagospodarowania Przestrzennego
XLVII/241/2018 RM w
Gminy Jasień
Jasieniu z dnia 29.03.2018

bezterminowo

11.

Lokalny Program Rewitalizacji na
lata 2016-2020

Uchwała Nr
XXXIV/177/2017 RM w
Jasieniu z dnia 30 marca
2017r

2016-2020

12.

Strategia Rozwoju Gminy Jasień na
lata 2014-2020

Uchwała Nr
XXXVI/316/14 RM w
Jasieniu z dnia 15 maja
2014r

2014-2020

13.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Jasień na lata 2018-2020

Uchwała Nr
XLX/235/2018 RM w
Jasieniu z dnia 22 lutego
2018r

2018-2020 z
perspektywą do
roku 2023

14.

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jasień w 2021 roku

Uchwała Nr
XXII/156/2021 RM
w Jasieniu z dnia 04
marca 2021 r.

2021 r.

15.

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021

Uchwała Nr XX/146/2020
RM w Jasieniu z dnia 26
listopada 2020 r.

2021 r.

16.

Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021

Uchwała Nr XX/147/2020
RM w Jasieniu z dnia 26
listopada 2020 r.

2021 r.

17.

Roczny Program Współpracy Gminy Uchwała nr XX/145/2020
Jasień z organizacjami
RM w Jasieniu z dnia 26
pozarządowymi oraz innymi
listopada 2020 r.
podmiotami prowadzącymi

nowa w trakcie
opracowania

2021 r.
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działalności pożytku Publicznego
w roku 2021

Planowanie przestrzenne
Gmina Jasień posiada 5 obowiązujących planów miejscowych. Łączna powierzchnia terenów
objętych planami to 2 463 ha z czego poszczególne przeznaczenia stanowią:
Zabudowa
mieszkanio
wa

Zabudow Użytkowany
a
ch rolniczo
usługowa

Zabudowa Ziele
techniczno ń i
woda
produkcyjn
a

Komunikac
ja

Infrastruktu
ra
techniczna

3,5%

1,2%

23,0%

1,2%

1,0%

20,2%

49,9
%

W 2021r. nie przybyło nowych uchwalonych planów, natomiast w 2019 podjęta została
uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla miasta Jasienia (plan w trakcie
realizacji).

VII. URZĄD STANU CYWILNEGO
Wyszczególnienie:

2021 r.

Sporządzone akty urodzenia zagraniczne

8

Sporządzone akty urodzeń dzieci z terenu
Gminy Jasień

44

Sporządzone akty małżeństwa w tym:
• konkordatowe

9

•

cywilne

18

•

zagraniczne

5

Sporządzone akty zgonu

52

Ilość par małżeńskich odznaczonych
medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie
Ilość wyroków rozwodowych wpisanych
do ksiąg do ksiąg małżeńskich

17
5
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Jubileusz Pożycia Małżeńskiego to niezwykła rocznica, tak jak niezwykli są ludzie,
którzy przeżyli wspólnie 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55, 60- lat. Ta właśnie piękna i szczególna
okazja była powodem do świętowania i odznaczeń.
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” w 2021 r.
odznaczono 17 par małżeńskich.
Władze samorządowe burmistrz, zastępca burmistrza oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Jasieniu wręczyli Jubilatom Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane
przez Prezydenta RP. Podczas uroczystości Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty,
statuetki, nie zabrakło ciepłych słów, gratulacji i pięknych życzeń kolejnych lat w szczęściu
i zdrowiu. Jubilatom towarzyszyły rodziny i przyjaciele. Podczas uroczystości małżonkowie
odnowili przysięgę małżeńską.

Fot. Dyplomy i odznaczenia
Fot. Przemówienie Burmistrza Jasienia

Fot. Jubilaci obchodzący Jubileusz Pożycia Małżeńskiego
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Fot. Jubilaci obchodzący Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

VIII. PLACE ZABAW I OBIEKTY SPORTOWE
Na terenie Gminy Jasień są 22 place zabaw, w tym w Jasieniu zlokalizowanych jest 5
placów: przy ul. XX-lecia, ul. Spacerowej (park miejski), ul. Budowlanych (za przedszkolem),
ul. Tenisowej oraz przy Orliku. Pozostałych 17 placów zabaw, znajduje się na terenach
wiejskich, w każdym sołectwie.
W roku 2021 plac zabaw przy ul. Tenisowej został przeniesiony i przebudowany. Zakupiono
nowe urządzenia zabawowe w tym urządzenia edukacyjne, które pomogą młodym osobom
uczyć i rozwijać się poprzez zabawę, przeniesiono urządzenia które były zamontowane na
starym placu. Zorganizowane zostało uroczyste otwarcie nowego placu zabaw aby mali
mieszkańcy ulicy Tenisowej oraz terenu całego Jasienia mogli korzystać już z niego
w czasie wakacji. Łączny koszt inwestycji wraz z pracami równania terenu, zakupem
ogrodzenia i piasku wyniósł 93.564,98 zł.
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Fot. Plac zabaw przy ul. Tenisowej w Jasieniu - otwarcie

Fot. Plac zabaw przy ul. Tenisowej w Jasieniu - otwarcie
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Fot. Plac zabaw przy ul. Tenisowej w Jasieniu

Z funduszu sołeckiego zakupiono nowe urządzenia siłowe i zabawki w miejscowościach
Bieszków, Guzów, Jasionna, Lipsk Żarski, Mirkowice, Świbna, Zieleniec i Zabłocie.

Fot. Lipsk Żarski – trampolina – 8 468,55 zł
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Fot. Zabłocie – zestaw zabawowy – 10 977,75 zł

Fot. Guzów – zestaw zabawowy – 12 023,25 zł.

Łączny koszt doposażenia placu zabaw w Guzowie - 14 741,55 zł.
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Fot. Zieleniec – urządzenie treningowe „narciarz podwójny” – 4 913,85 zł

Fot. Bieszków – zestaw zabawowy – 4 704,75 zł

huśtawka bocianie gniazdo -3 868,35 zł.

Łączny koszt doposażenia placu zabaw w Bieszkowie – 10 559,55 zł.
W urządzenia zabawowe doposażono również place zabaw w:
Mirkowicach - zakupiono urządzenia treningowe - biegacz i orbitek wolnostojący oraz
urządzenia zabawowe – liczydło i drabinka pozioma na łączną kwotę: 9 963,62 zł.
Świbna – zakupiono karuzelę tarczową na kwotę: 3 450,15 zł.
Place zabaw w Gminie Jasień są systematycznie kontrolowane. W maju 2021 roku
przeprowadzony został również przegląd okresowej kontroli urządzeń placów zabaw przez
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specjalistę z zakresu bezpieczeństwa, posiadającego uprawnienia budowlane. W zakres
przeglądu wchodziły: ocena stanu technicznego urządzeń, stanu fundamentów i nawierzchni.
Opracowane protokoły dla wszystkich placów zabaw na terenie gminy Jasień zawierają wynik
kontroli stanu technicznego obiektów, dokumentację fotograficzną i zalecenia. Przeglądy
okresowe roczne, wykonywane przez specjalistę z zakresu prawa budowlanego,
przeprowadzane są cyklicznie raz do roku. Koszt przeglądu za 2021 rok wyniósł 4.600, 20 zł
brutto.

Teren po byłym basenie:
W roku 2021 rozpoczęto prace uprzątnięcia i równania terenu dużego kąpieliska. Prace
porządkowe wraz z mulczowaniem terenu i zasiewem trawy kontynuowane będą również
w roku 2022.

Obiekty sportowe – Stadion Miejski i Orlik
Stadion miejski – obiekt dwóch boisk, jedno boisko do piłki nożnej, na którym rozgrywają
się systematycznie mecze piłki nożnej, drugie boisko treningowe. W roku 2021 ze względu
na

dalej

panującą

pandemię

imprezy

sportowe

pozostały

ograniczone

zgodnie

z obowiązującymi obostrzeniami. Klub sportowy Stal Jasień mimo ograniczeń wywiązywał
się dzielnie w szerzeniu i promowaniu sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Jasień.
W roku 2021 w wyniku zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca, który opracował
dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego
w Jasieniu. Projekt przebudowy i modernizacji Stadionu

ma być realizowany w roku

przyszłym. Zakłada on powstanie nowego budynku sanitarno – rekreacyjnego z szatniami,
toaletami i pomieszczeniami gospodarczymi a także budowę szatni i wc przy boisku Orlik.
Projekt uwzględnia również budowę nowego oświetlenia obiektu, montaż ławek, koszy,
stojaków

na rowery, wykonanie ścieżek i dojść, nasadzeń drzew i krzewów. W projekcie

uwzględniono również budowę dwustronnej trybuny, montaż tablicy wyników i zegara oraz
nowe ogrodzenie od strony ulicy Żarskiej.
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Fot. Wizualizacja projektu przebudowy i modernizacji Stadionu przy ul. Żarskiej w Jasieniu
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Fot. Wizualizacja budynku sanitarno - rekreacyjnego

Orlik – obiekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy
Jasień. Znajduje 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 oraz treningi piłkarskie dla osób
w różnym przedziale wiekowym z terenu miasta i gminy Jasień. Dalej trwająca pandemia
nie przeszkodziła w prowadzeniu treningów i zajęć sportowych, które odbywały się zgodnie
z obowiązującymi restrykcjami.
W roku 2021 również na Orlik powstał projekt budowlany na przebudowę i modernizację
boiska. Projekt zawiera również kosztorys inwestorski. W wytycznych projektowych
uwzględniono wykonanie:
•

czterotorowej bieżni okrężnej z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową;

•

wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej;

•

demontaż istniejących trybun i montaż nowych;

•

budowę rzutni do pchnięcia kulą;
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•

budowę skoczni do skoku w dal;

•

wymianę nawierzchni pod trybuną;

•

przełożenie studni deszczowej i inne prace instalacyjne.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku wynosi: 829 385,91 zł.
Środki na wykonanie w/w zadań pozyskiwane będą ze środków zewnętrznych.

Fot. Projekt Orlik wraz z kosztorysem inwestorskim – 8 800,00 zł.
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IX. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Stan zatrudnienia w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasieniu na dzień
31.12.2021r.
Zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasieniu było 10
osób (w tym 9,75 etatów):
•

kierownik -1 etat,

•

główna księgowa 1 etat,

•

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,

•

opiekun DDPS - ½ etatu.

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

pomoc finansowa:

Lp. Rodzaj pomoc

1.
2.

Schronienie rozdział 85214
Posiłek (osoby) rozdz. 85214
85230

3.

Zasiłek okresowy rozdział 85214
(zadania własne dotacja LUW )
Kwota zasiłku pomn. o zwroty
Usługi opiekuńcze rozdz. 85228

4.
5.
6.

Zasiłek celowy i
(rozdz.85214, 85230)
Zasiłek stały

w

Liczba osób
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
4
i
76

naturze

Liczba
Kwota
osób
w świadczeń w zł
rodzinach
4
167

20.923,00
95.348,00

67

168

189.097,18

42

42

133

281

Wł 287.118,82
LUW 29.009,00
129.618,00

64

96

344.780,00
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•

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 „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” obejmuje:
•

dożywianie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół,

•

dożywianie osób dorosłych – umowa z Mała Gastronomia KASYNO w Lubsku,

•

zasiłek celowy na zakup żywności.

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. W okresie pandemii był czasowo zamknięty.
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+.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na terenie gminy Jasień działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W roku 2021 wpłynęło 31 Niebieskich Kart. Grupy robocze powoływane
w związku z prowadzonymi NK spotykały się 73 razy. Odbyły się 4 spotkania kwartalne
Zespołu Interdyscyplinarnego. Poszkodowanym zapewniono wsparcie psychologa.
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny została wprowadzona w miesiącu czerwcu 2015r.
W roku 2021 złożono 20 wnioski o wydanie KDR.
Asystenci rodziny
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasieniu zatrudnionych jest dwóch
asystentów rodziny. Asystenci rodziny w roku 2021 objęli opieką 30 rodzin, w rodzinach
znajdowało się 112 dzieci. Asystenci udzielali stałego wsparcia ww. rodzinom.
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i dodatki mieszkaniowe
1. Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, becikowe,
świadczenie „za życiem”, świadczenia rodzicielskie zostały przyznane: 382 rodziny
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 24 rodziny – 431 świadczeń.
3. Stypendia szkolne dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej: rok szkolny
2020/2021 – 46 uczniów.
4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:
•

190 świadczeń 35 dla rodzin (DM),

•

66 świadczenia dla 9 rodzin (DE),

5. Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”: 960 dzieci.

Problemy uzależnień
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi polega na:
•

wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi,

•

współpracy z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w zakresie poradnictwa
i konsultacji terapeutycznych,

•

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.
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W 2021 r. środki finansowe przeznaczono na:
•

opłaty sądowe;

•

szkolenia online GKRPA, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,;

•

pomoc terapeutyczną dla osób dorosłych i ich rodzin poprzez funkcjonowanie
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego;

•

programy profilaktyczne w szkołach i przedszkolu;

•

funkcjonowanie GKRPA;

•

funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci;

•

kampania społeczna pn. „Reaguj na przemoc!”;

•

gadżety i materiały profilaktyczne;

•

doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego „ Tęcza” w sprzęt komputerowy
i meble.

W ramach kampanii pn. „Reaguj na przemoc! „ w Parku Miejskim w Jasieniu w centrum
miasta odbyły się spotkania wakacyjne dla rodzin, których celem była integracja
i propagowanie zdrowe stylu życia. W zakresie zadań kampanii miały miejsce:
•

teatrzyki profilaktyczny dla dzieci – koszt 5 600,00 zł,

•

animacje dla dzieci – koszt: 1 995,00 zł,

•

materiały do zabaw dla dzieci – koszt: 820, 00 zł,

•

wynajem autokaru – koszt: 936,00 zł,

•

instruktor ścianki wspinaczkowej – koszt: 472,00 zł,

•

usługa transportowa – koszt: 320,00 zł.

W ramach kampanii zakupiono:
• rollup Reagują na przemoc! – koszt 405,00 zł,
• słodycze dla dzieci i artykuły papiernicze – 1206,15 zł.
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X. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie

Fot. Wejście główne do budynku

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie w roku szkolnym 2020/21 zatrudniała
22 nauczycieli, w tym 11 na pełny etat, oraz 4 pracowników administracji i obsługi. Razem
w oddziale przedszkolnym i szkole uczyło się 98 uczniów.
1. Uczniowie wg klas i oddziałów- rok szkolny 2021/22
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie
Klasy
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Oddział przedszkolny
1
9
I
1
9
II
1
10
III
1
12
IV
1
9
V
1
6
VI
1
6
VII
1
9
VIII
1
14
Razem
98
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2. Pracownicy szkoły - rok szkolny 2020/21
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie
Rok 2021
Liczba pracowników
Nauczyciele
22
W tym zatrudnieni w niepełnym
11
wymiarze godzin
Pracownicy niepedagogiczni
4
3. Sale, pomieszczenia:
•

sale lekcyjne – 7, w tym 2 pracownie (informatyczna i przyrodnicza);

•

biblioteka -1;

•

świetlica – 1;

•

sala gimnastyczna – 1;

•

kuchnia – 1;

•

gabinet pielęgniarki -1;

•

pozostałe pomieszczenia – pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat.

4. Remonty i zakup wyposażenia:
•

remont świetlicy - 23 600,00 zł,

•

zakup stołów i krzeseł do świetlicy – 4 101,22 zł

•

budowa placu zabaw – 49 776,63 zł,

•

malowanie pokoju nauczycielskiego – prace wykonane we własnym
zakresie,

•

zakup mebli do pokoju nauczycielskiego – 3 976,00 zł,

•

montaż alarmu – 7 877,66 zł,

•

ogrodzenie panelowe – 10 211,00 zł.
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Fot. Pokój nauczycielski

Fot. świetlica

Fot. Plac zabaw

5. Projekty
• laboratoria przyszłości – 30 000,00 zł;
•

Superkoderzy – w ramach programu zakupiono zestaw robotów edukacyjnych
o wartości - 2 500,00 zł:

•

wyrównywanie jakości kształcenia na terenie Gminy Jasień (projekt
dofinansowany z EFS) – 210 h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów:

•

zajęcia wspomagające dla klas IV-VI – 60 h:

•

projekt edukacyjny: „Błękitny festiwal twórczości dziecięcej” – realizacja
Nadleśnictwo Nowogród – nagrody rzeczowe dla uczniów i szkoły;

•

projekt edukacyjny: „Spalenie osady” – Fundacja Parku Kulturowego
Grodzisko w Wicinie - 3 000,00 zł;
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•

11 zgłoszonych innowacji pedagogicznych i 3 projekty edukacyjne.

Fot. Spalenie osady – Plener Archeologiczny

6. Konkursy przedmiotowe
Etap szkolny:
•

historia - 4 osoby,

•

język niemiecki - 3 osoby,

•

matematyka - 7 osób,

•

język angielski – 4 osoby,

•

chemia - 4 osoby,

•

geografia - 6 osób,

•

historia - 3 osoby,

•

język polski - 7 osób,

•

biologia - 2 osoby.
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Etap rejonowy:
•

język niemiecki – 2 osoby,

•

język angielski – 2 osoby.

Etap wojewódzki: język niemiecki – 1 osoba.
Inne konkursy:
•

kangur matematyczny,

•

mistrz szybkiego mnożenia – konkurs międzynarodowy.

7. Ważne wydarzenia i akcje szkolne:
•

Murem Za Polskim Mundurem,

•

Szkoła do hymnu,

•

Szkoła Pamięta,

•

Przerwa na czytanie,

•

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,

•

koncerty muzyki klasycznej,

•

spotkania z autorami książek,

•

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne,

•

wycieczki szkolne i wyjazdy, integracje zespołów klasowych.

Fot. Zajawka w Zielonej Górze

Fot. Majoland
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Fot. Spotkanie z autorką książek Ewą Kołodziejczyk

Fot. Przerwa na czytanie

Fot. Szkoła do hymnu
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Fot. Spotkania w lesie

8. Akcje szkolnego wolontariatu:
•

zbiórka odzieży i środków czystości na rzecz Powiatowego Ośrodka Wsparcia
„Parasol” w Zielonej Górze,

•

zbiórka karmy i koców dla Bezdomnych zwierząt w Żarach,

•

zbiórki na leczenie chorej koleżanki,

•

góra grosza.

Fot. Akcje szkolnego wolontariatu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu
Zespół

Szkolno-Przedszkolny

w

Jasieniu

jest

jednostką

organizacyjną

Gminy

Jasień skupiającą w swojej strukturze: Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Jasieniu
oraz Przedszkole Samorządowe w Jasieniu.
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W 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasieniu zatrudnionych było
60 pracowników pedagogicznych, 24 pracowników obsługi oraz 2 pracowników administracji.
W

roku

2021

wydatki

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

w

Jasieniu wyniosły:

7 829 977,27 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę
6 349 951,60 zł.
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jasieniu
Do 31 sierpnia 2021 roku do szkoły uczęszczało 377 uczniów, a w szkole funkcjonowało
18 oddziałów. Od 1 września 2021 r. – 371 uczniów w 17 oddziałach.
1. Uczniowie wg klas i oddziałów- rok szkolny 2021/22
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jasieniu
Klasy

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

I

2

47

II

2

36

III

2

49

IV

2

43

V

2

44

VI

1

20

VII

3

76

VIII

3

56

2. Pracownicy szkoły - rok szkolny 2020/21
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jasieniu
Rok 2021

Liczba pracowników

Nauczyciele

43

W tym: urlop dla poratowania zdrowia

1

urlop rodzicielski

1

Pracownicy niepedagogiczni

11,5
Ogółem

54,5
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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 fizyczno-chemiczna, 1 sala terapii pedagogicznej. Jedenaście sal
lekcyjnych wyposażonych jest w tablice interaktywne, a 15 sal posiada projektory
multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego 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.
W roku szkolnym 2020/21 szkoła realizowała nauczanie zdalnie, co nie pozostało bez
wpływu na wynik egzaminu ósmoklasistów, szczególnie z języka polskiego.
3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 w procentach

j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki
szkoła
52
39
55
49
powiat
57
43
67
43
województwo
57
43
64
48
kraj
60
47
66
49
4. Konkursy
Uczniowie szkoły uczestniczyli w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty. Dwóch uczniów zdobyło tytuł finalisty wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego z geografii.
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5. Remonty
W 2021 roku w budynku przy ul. Konopnickiej 10 wyremontowano dwa gabinety lekcyjnykoszt remontu 30.900,00 zł.

Fot. Remont gabinetów lekcyjnych

Przeprowadzane od kliku lat remonty obu szkolnych budynków wpłynęły istotnie na
polepszenie warunków pracy i nauki. Niemniej jednak, należy w nich przeprowadzać kolejne
remonty, w tym remont dachów, sal lekcyjnych, toalet oraz korytarzy szkolnych.
W kwietniu 2021 r. Gmina Jasień rozpoczęła inwestycję przebudowy dachu hali
sportowej przy ul. Podmokłej 1 – koszt: 458 851,50 zł.
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Fot. Przebudowa dachu hali sportowej

1. Projekty i programy
Od września do grudnia 2021 r. uczniowie klas IV – VIII brali udział w zajęciach
wspomagających dla uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej. Zajęcia
finansowane były przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w kwocie: 6 307,03 zł.
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jasieniu bierze udział w projekcie
"Wyrównywanie jakości kształcenia w szkołach na terenie Gminy Jasień"
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - realizacja listopad 2021 r. do czerwiec 2022
r. W grudniu 2021 r. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jasieniu dokonała
zakupów pomocy naukowych w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Laboratoria Przyszłości”. Zakupiono sprzęt za kwotę 111 000 zł. Zakupiono min.:
•

pracownię druku 3D,

•

wirtualne laboratorium przedmiotowe ClassVR,

•

pakiety Lego Education,

•

zestaw długopisów do druku 3D,
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•

aparat fotograficzny z kamerą,

•

zestaw nagłaśniający,

•

sprzęt AGD do zajęć kulinarnych,

•

mikrokontroler,

•

stację lutowniczą,

•

mikrokontroler z czujnikami.

Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Jasieniu

Fot. Wejście główne do budynku

Przedszkole Samorządowe „Plastuś” funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jasieniu. Jest czynne od godziny 600 do godziny 1600, w godzinach od 800 do godziny
1300 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Dziećmi opiekuje
się wykwalifikowana kadra pedagogiczna, kompetentny personel obsługowy. Przedszkole
zapewnia dzieciom wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy,
podwieczorek). Placówka dysponuje własną kuchnią, uwzględnia potrzeby żywieniowe dzieci,
promuje zdrowy styl odżywiania. W procesie kształcenia i wychowania stwarza odpowiednie
warunki dające dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju.
Ogólna liczba oddziałów: 7
Liczba dzieci: 169
Wiek dzieci

Nazwa grupy

Liczba dzieci

6

Stokrotki

25

5

Pszczółki

25

5-6

Biedronki

25

4-5

Motylki

25

3-4

Misie

25
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2,5 -3

Krasnoludki

25

3-4

Słoneczka

19

dzieci młodsze: 3 – 5 letnie – 130:
•

2,5 letnie – 8 dzieci,

•

3 letnie – 30 dzieci,

•

4 – letnie – 47 dzieci,

•

5 – letnie – 45 dzieci.

dzieci spełniające obowiązek przedszkolny:
•

6 - letnie –37 dzieci;

•

7- letnie

- 2 dzieci.

dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną:
•

10 dzieci – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

•

4 dzieci– zajęcia rewalidacyjne,

•

1 dziecko – gimnastyka korekcyjna,

•

27 dzieci – zajęcia logopedyczne.

Liczba dzieci korzystających z wyżywienia ogółem: 169
•

3 posiłki - 162,

•

2 posiłki - 7.

Zajęcia dodatkowe:
W przedszkolu realizowane są zajęcia dodatkowe w formie:
•

logopedia - 7 godzin tygodniowo, objęte są dzieci z wadą wymowy, uczestniczy 27
dzieci;

•

rytmika – 4 godziny tygodniowo, uczestniczy 169 dzieci;

•

język angielski – 4 godziny tygodniowo, uczestniczy169 dzieci;

•

religia – 4 godziny tygodniowo, uczestniczy 169 dzieci.
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Pracownicy: pracownicy pedagogiczni: 17
Stanowisko służbowe
Wicedyrektor
Nauczyciele
pełnozatrudnieni
Nauczyciele
pełnozatrudnieni
Nauczyciele

niepełnozatrudnieni:

specjalizacja
wychowanie przedszkolne
wychowanie przedszkolne
współorganizujący
kształcenie
- logopedia
- religia
- j. angielski
- korekcyjno-komp.

Liczba osób
1
10
2
7 godzin
4 godziny
4 godziny
2 godziny

Pracownicy administracji i obsługi: Przedszkole Jasień- 12
Wyszczególnienie

Liczba
pracowników-etatów
1
1
2
7
1

Intendent
Kucharka
Pomoc kuchenna
Woźna oddziałowa
Konserwator
Pensum nauczycieli:
Lp.
Liczba nauczycieli:

Pensum :

1.

6

25

2.

2

22

3.

2

24

4.

2

20

5.

1

6

Remonty w 2021:
•

remont kuchni – koszt: 27 000,00 + 5 600,00;

•

meble kuchenne –koszt: 1380,00;

•

zakup sprzętu gastronomicznego - koszt: 43 608,02;

•

montaż instalacji wentylacyjnej –koszt: 68 142,00.
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Fot. Remont kuchni i zakup sprzętu
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Projekty edukacyjne:
•

program „Mamo, tato, wolę wodę”;

•

kampania edukacyjna „Działaj z imPETem”;

•

projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”;

•

program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne”;

•

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

•

„Magiczna moc bajek”

•

ogólnopolski projekt edukacyjny „Terapia ręki dla każdego”;

•

projekt Sanepid-u „Czyste powietrze wokół nas”;

•

ogólnopolski program Optymistyczne Przedszkole;

•

Przedszkole promujące zdrowie;

•

ogólnopolski program Bezpieczne przedszkole.

Program z finansowaniem zewnętrznym:
Erasmus+ Funded by the European Union STEAM Education in kindergarten – step
toward the future.
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:
język niemiecki, rytmika, zajęcia logopedyczne. Proponowane rozwiązania wychowawcze są
spójne i zgodne z oczekiwaniami rodziców.

Finansowanie Oświaty
SP Wicina
Subwencja Oświatowa

1 387 329,65

Dotacje celowe i inne

59 353,52

Środki własne gminy

445 525,00

Ogółem

1 892 208,17
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ZSP Jasień
Subwencja Oświatowa

3 990 622,06

Dotacje celowe i inne

333 480,21

Środki własne gminy

3 505 875,00

Ogółem

7 829 977,27

Na transport zbiorowy uczniów w 2021 roku poniesiono koszty:
•

dowozy uczniów, bilety miesięczne – umowa z Feniks V Sp. z o. o. - kwota: 330 278,
41 zł,

•

transport własny rodziców- kwota: 3 785,29 zł,

•

transport dzieci niepełnosprawnych- kwota: 87 796, 80 zł.

Łączna kwota: 421 860,50 zł.
Pobyt dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin
Koszt Gminy poniesiony za pobyt dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin w 2021 r.
wyniósł: 172 579, 84 zł.

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 placówką samodzielną, posiadającą
osobowość prawną. Działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Jasieniu oraz Statut. Sieć
biblioteczna na terenie Gminy Jasień składa się z biblioteki głównej w Jasieniu oraz 2 filii
bibliotecznych wiejskich w Guzowie i Jabłońcu.
W roku 2021 Biblioteka Główna w Jasieniu czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 18.00, filie wiejskie działały od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do
16.00 oraz w okresie jesienno-zimowym od 12:00-18:00.
Biblioteka zgodnie z jej Statutem służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury
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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 12 stanowiskach komputerowych,
wyposażonych w urządzenia peryferyjne: drukarki, skanery, kserokopiarki;

•

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

Biblioteka w roku sprawozdawczym wykonywała zadania Powiatu Żarskiego w zakresie
prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Ważniejsze imprezy czytelnicze i kulturalne, które odbyły się w roku 2021 w bibliotekach:
•

spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i dla dzieci: 23
spotkania, w których wzięło udział: 156 osób,

•

spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem - 15 dzieci ,

•

udział w pikniku ekologicznym ,,Zielony stolik biblioteczny”,

•

wakacje: akcja ,,Biblioteka pod chmurką” – zajęcia z dziećmi na placu zabaw w parku
miejskim: 4 spotkania , w których wzięło udział 80 osób, w tym 51 dzieci i 29
opiekunów,

•

lekcje biblioteczne: ,,Dzieje bibliotek i książki na przestrzeni wieków”– 47 osób,

•

zajęcia z projektu Liga eSzkoła - 10 spotkań,

•

współorganizacja Seminarium dla bibliotekarzy Powiatu Żarskiego – 42 osoby,

•

spotkanie autorskie z Arturem Sobczakiem – 8 osób,

•

wystawa prac plastycznych Patrycji Wichrowskiej – 31 osób,

•

spotkanie z seniorami ,,Profilaktyka zdrowia” – 13 osób,

•

2 spotkania autorskie z Ewą Kołodziejczyk – 45 dzieci,

•

15-lecie Dyskusyjnych Klubów Książki w Jasieniu - 9 osób.

Biblioteka Publiczna w roku 2021 pozyskała dodatkowe środki finansowe na:
•

zakup księgozbioru w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek” na kwotę: 3.230,00 zł,

•

prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki na kwotę 600,00 zł,

•

plenery malarskie – kwota: 2.000,00 zł,
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•

prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej – kwota: 15.000,00 zł.

Dodatkowe informacje o Bibliotece
Biblioteka posiada stronę internetową oraz Facebooka. Współpracuje z lokalnymi placówkami
oświatowymi, instytucjami, organizacjami. Jest instytucją otwartą na wszelkie nowości, stara
się wychodzić naprzeciw potrzebom użytkowników i najbliższego środowiska lokalnego.
W roku 2021 Biblioteka rozpoczęła projekt zatytułowany „Liga eSzkoła”.
Z uwagi na pandemię Covid-19 działalność kulturalna Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Jasieniu w roku 2021 była ograniczona restrykcjami z powodu obowiązujących
obostrzeń.

Fot. 15-lecie Dyskusyjnych Klubów Książki

Fot. Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
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Fot. Wakacje „Biblioteka pod chmurką”

Fot. Wystawa prac plastycznych Patrycji Wichrowskiej
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Fot. Zajęcia - Projekt Liga eSzkoła

Fot. Zajęcia - Projekt Liga eSzkoła

Fot. Zajęcia - Projekt Liga eSzkoła

2.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
kulturalnych społeczeństwa Gminy Jasień.
W M – GOK zatrudnionych jest sześć osób na pełen etat, w tym: dyrektor, księgowy, pracownik
administracyjno-biurowy pełniący również funkcję plastyka, instruktor d/s. organizacji imprez,
konserwator-palacz, pracownik gospodarczy oraz na ½ etatu instruktor ds. muzyki.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami kultury oraz placówkami
oświatowymi. Prowadzi stałe zajęcia dla dorosłych i dzieci pn. sekcji, organizuje imprezy
podczas ferii, wakacji, konkursy wokalne, recytatorskie, koncerty, wystawy, spotkania
okolicznościowe, zaprasza kino, organizuje pikniki, jarmarki, obchody Dnia Sybiraka, festyny
plenerowe, obchody Dni Miasta, obchody państwowe tj. - obchody Rocznicy Wybuchu Drugiej
Wojny Światowej, 3 Maja, Obchody Narodowego Święta Niepodległości itp.
Realizowany był projekt: 07.09-27.11.2021 - Polsko-niemieckie międzypokoleniowe
artystyczne spotkania integracyjne.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury jako jedna z wielu instytucji kultury województwa przystąpił
do programu Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Konfrontacje Artystyczne, to cykl wydarzeń
o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa
lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w następujących dziedzinach sztuki:
recytacja, teatr, taniec, piosenka, fotografia, film, muzyka oraz plastyka.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROKU 2021 PROWADZIŁ
NASTĘPUJĄCE SEKCJE i KOŁA ZAINTERESOWAŃ
•

sekcja kuglarska „Poi”,

•

sekcja wokalna „Animando”,

•

sekcja plastyczna „ Plastyczna kraina”,

•

sekcja zumba,

•

sekcja joga,

•

sekcja „Oyama karate”.

•

sekcja fitness

•

sekcja UTW, która jest podzielona na podsekcje: artystyczno – teatralna, gier
planszowych , kulinarna , rękodzieło, wokalna, malarska.

SEKCJA KUGLARSKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Instruktor: Justyna Tokarz.
Zajęcia ruchowe z zastosowaniem poi, muzyki, bębenków.
Ilość uczestników: 10 – 12.
Zajęcia we wtorki, w godz. 15.30 – 17.00.
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Fot. Sekcja kuglarska dla dzieci i młodzieży

SEKCJA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – ZUMBA
Instruktor: Julita Grębowiec.
Zajęcia zumby dla młodzieży i dorosłych.
Ilość uczestników : 10 + -.
Zajęcia we wtorki, w godz. 18.00 – 19.00.

Fot. Sekcja dla młodzieży i dorosłych - zumba
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SEKCJA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – JOGA
Instruktor: Julita Grębowiec.
Zajęcia jogi dla młodzieży i dorosłych.
Ilość uczestników : 10.
Zajęcia w czwartki, w godz. 18.00 – 19.00.

Fot. Sekcja dla młodzieży i dorosłych – joga

SEKCJA FITNESS

Fot: Plakat sekcji fitness
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SEKCJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Sekcja dla seniorów. Seniorzy spotykają się w swoich podsekcjach: artystyczno – kronikarska,
gier planszowych, kulinarna, rękodzieło, malarska, wokalna. Studenci UTW uczestniczą
w projektach, warsztatach, organizują wycieczki, pikniki, bale, obchody dnia seniora, spotkania
okolicznościowe itp.
Wszystkie zajęcia są dokumentowane w kronice UTW, oraz na FB.

Fot. Sekcja Uniwersytetu Trzeciego wieku. Gry planszowe, spotkanie z psychologiem.

Fot: Sekcja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie z poezją. Sekcja Rękodzieło.

SEKCJA PLASTYCZNA KRAINA DLA DZIECI
Instruktor: Małgorzata Juzalak.
Zajęcia w poniedziałki, w godz. 16.00 – 17.00.
Ilość uczestników: 6 + -.
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Fot. Sekcja plastyczna dla dzieci

SEKCJA WOKALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – ANIMANDO
Instruktor: Mirosław Zych.
Uczestnicy sekcji biorą udział w wielu konkursach w gminie i regionie np. Lubuski Festiwal
Piosenki, Wygraj sukces, Szansa na sukces, Przegląd Jasełkowy, Konkurs Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej, Konkurs kolęd i Pastorałek, Konkurs piosenki niemieckiej i angielskiej,
Lubuskie Konfrontacje Artystyczne.
Ilość uczestników: 20 + -.
Zajęcia : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 12.30 – 16.

Fot. Sekcja wokalna dla dzieci i młodzieży
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SEKCJA OYAMA KARATE
Licencjonowany instruktor - sensei Marek Błaszków 4 Dan.
Treningi: poniedziałek i środa w godz. 17.00 – 18.00.
Ilość uczestników : 20 +.

-.
Fot. Sekcja karate

WYSTAWY W M- GOK
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu zaprasza do współpracy artystów i amatorów
do wystawiania swoich prac. Prezentujemy je w zależności od potrzeb, w sali widowiskowej,
kawiarni oraz sali wystaw.
W 2021 roku odbyły się dwie wystawy: wystawa malarstwa i wystawa makramy.

Fot. Wystawy: malarstwa i makramy
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WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ LUB PRZY
WSPÓŁPRACY MIEJSKO - GMINNY OŚRODKA KULTURY W JASIENIU

31.01.2021 –FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W M-GOK pod kierunkiem dyrektora Hanny Łabudzińskiej odbyła się Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Zebrana kwota: 19 489.81 zł.

Fot. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

16.02.2021r - KONKURS PLASTYCZNY ŚWIĘTO TRADYCJI WIELKANOCNYCH
PALMA WIELKANOCNA I ZAJĄCZEK WIELKANOCNY
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców gminy Jasień do udziału w konkursie
plastycznym pn. " Święto Tradycji Wielkanocnych - Palma Wielkanocna i Zajączek
Wielkanocny".

Fot. Konkurs plastyczny „Święto Tradycji Wielkanocnych. Palma i zajączek wielkanocny.
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LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE. RECYTACJA
20.04 - 20.05. 2021r. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu przeprowadził dwa
etapy konkursu recytatorskiego – środowiskowy i powiatowy.

Fot. Plakaty LKA. Recytacja – środowiskowy i powiatowy

Fot. Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Recytacja.
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05.05.2021 – DZIEŃ DZIECKA Z M-GOK
M-GOK przygotował dla dzieci imprezę plenerową w parku miejskim w Jasieniu Program:

Fot. Plakat z imprezy Dzień Dziecka

Fot. Dzień Dziecka
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WAKACJE Z M-GOK

Fot. Plakat Wakacje z M-GOK
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Fot. Wakacje z M-GOK

Fot. 3 lipca Klaudia i Kasia Chwołka
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Fot.17 lipca koncert Koniarek i Kalaga

Fot. 25 lipca Koncert Trupiegi

Fot. 28 sierpnia – koncert Gosia Andrzejewicz i Jesika
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01.09. 2021. OBCHODY 82. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Fot. 82 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

03.09.2021 - NARODOWE CZYTANIE "MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”

Fot. Narodowe czytanie

07.09-27.11.2021 – PROJEKT : POLSKO-NIEMIECKIE MIĘDZYPOKOLENIOWE
ARTYSTYCZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE
Projekt obejmował warsztaty z makramy, warsztaty zdrowego jedzenia, warsztaty z malarstwa
oraz spotkanie podsumowujące. Uczestnikami byli mieszkańcy gminy Jasień i miasta Spreetal.
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Fot. Warsztaty projektowe
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Fot. Warsztaty projektowe

Fot. Podsumowanie projektu
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08.09.2021 - OBCHODY DNIA SYBIRAKA

Fot. Obchody Dnia Sybiraka

20.10. 2021 - OBCHODY DNIA SENIORA - dla seniorów wystąpiły dzieci z Przedszkola
Plastuś w Jasieniu. Nie zabrakło również zaproszonych gości.

Fot. Obchody Dnia Seniora

str. 71

11.11.2021 - OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Fot. Obchody 11 listopada
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20.11.2021 - IDĘ DO KINA - PROFESJONALNE KINO OBJAZDOWE OUTDOOR
CINEMA w sali widowiskowej M-GOK
Repertuar:
•

11:30 – Pszczółka Maja. Mały wielki skarb,

•

13:30 – Fatima,

•

15:00 – Diuna,

•

18:00 – Wesele,

•

20:30 – Pitbull.

11.12.2021- JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Fot. Plakat Jarmarku

str. 73

Fot. Jarmark Bożonarodzeniowy
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18.12.2021 - WIGILIA MIEJSKA

Po mszy świętej, w centrum Jasienia przy szopce noworocznej spotkali się przedstawiciele
władz miasta oraz księża z mieszkańcami gminy Jasień. Nie zabrakło pięknych życzeń. Na
koniec zebrani wysłuchali kolęd w wykonaniu kapeli koźlarskiej.

Fot. Wigilia Miejska
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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 2021 r. było
6 policjantów w tym:
•

kierownik posterunku

•

funkcjonariusz ds. kryminalnych

•

dwóch dzielnicowych

•

dwóch funkcjonariuszy zespołu patrolowo-interwencyjnego

Policjanci dysponują jednym radiowozem.

Zestawienie wykroczeń 2021 r.:
•

zatrzymanych -31 osób;

•

wykroczenia - 204 osoby, w tym 126-mandaty, 78 pouczeń;

•

spr. alimentacyjne - 5;

•

rozboje, bójki - 1;

•

uszkodzenie ciała – 3;

•

kradzież z włamaniem – 16;

•

kradzież powyżej 500 zł – 14;

•

kradzież samochodów – 0;

•

uszkodzenie mienia -3;

•

narkotyki – 2;

•

nietrzeźwi – 18;

•

założenie „Niebieskiej Karty” – 19;

•

wypadki komunikacyjne – 4.
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W 2021 r. Gmina Jasień przekazała na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Żarach
z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Jasieniu środki finansowe w wysokości 10.000 zł,
w tym:
•

5.000,00 zł – dla służb patrolowych na terenie Gminy Jasień,

•

2.000,00 zł – na nagrody za osiągnięcia dla policjantów z zakresu służby prewencyjnej
na terenie miasta i gminy Jasień,

•

3.000,00 zł – na zakup sprzętu i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem i utrzymaniem Posterunku Policji w Jasieniu jak również realizację
zadań

z

zakresu

profilaktyki

społecznej,

przeciwdziałania

przestępczości

i demoralizacji nieletnich.
W ramach umowy darowizny Gmina Jasień przekazała dla Posterunku Policji w Jasieniu
kserokopiarkę o wartości określonej na kwotę 8.999,94 zł.
W związku ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta oraz
zwiększenia skuteczności karania przestępców, a także osób dopuszczających się wykroczeń –
rozbudowany został system monitoringu na terenie miasta Jasień. Zamontowane kamery
posiadają wysoką rozdzielczość, dzięki czemu wychwytują więcej szczegółów, co umożliwi
szybsze wykrycie sprawców wykroczeń.
Zakupiono 5 dodatkowych sztuk kamer, z czego 3 sztuki, są to kamery obrotowe - koszt
zadania 14.940,00 zł. Monitoring na terenie miasta został ubezpieczony od ognia i innych
żywiołów oraz od kradzieży i rabunku.
Całkowity koszt inwestycji 19.779,05 zł.

Fot. Monitoring w mieście
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Ochrona przeciwpożarowa
Władze lokalne wspierają działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo
pożarowe. Na terenie Gminy Jasień działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne: w Jasieniu
i Zabłociu.
Gmina Jasień jak co roku w ramach umowy z Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Żarach przekazała kwotę w wysokości 10.000 zł na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”.

Fot. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W związku z prośbą o dofinansowanie funduszu wsparcia Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Staży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Gmina Jasień przekazała kwotę 70.000 zł
w celu zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, które będą stanowiły
wyposażenie Komend Powiatowych w województwie lubuskim.
Kwotą 2.000 zł dofinansowano także organizację XXVI Mistrzostw Polski Strażaków
w Halowej Piłce Nożnej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, które
zorganizowane były w dniach od 29 września do 1 października 2021r. w Żarach.
Dofinansowanie remontu budynku leżącego przy ul. Okrzei 52, podległego OSP Jasień
(remont pomieszczenia rekreacyjnego, zakup wyposażenia do kuchni i łazienek) a także
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zakupiono płyty warstwowe w celu zamontowania na zewnątrz budynku - łączna wartość
15.852,72 zł.

Fot. Remont budynku przy ul. Okrzei 52 podległy OSP Jasień

Dnia 24.09.2021r. odbyła się uroczystość przekazania samochodu strażackiego dla OSP
Zabłocie. Nowy pojazd specjalny MAN LE 220B dla strażaków OSP Zabłocie został
przekazany od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
Na organizację uroczystości Gmina Jasień przeznaczyła kwotę 2.579,46 zł.
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Fot. Uroczystość przekazania samochodu strażackiego dla OSP Zabłocie

Dzięki współpracy międzynarodowej Gminy Jasień

Ochotnicza Staż Pożarna

w Jasieniu pozyskała pojazd Volkswagen T4 od Jednostki Straży Pożarnej w Burg (Spreewald).

Fot. Pozyskany pojazd od Jednostki Straży Pożarnej w Burg (Spreewald)
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XIII. SRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W związku z dalszym zagrożeniem epidemiologicznym wirusa COVID-19 z jakim przyszło
nam się zmierzyć w 2021 r. Gmina Jasień w celu dostosowania i usprawnienia ciągłości
funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Jasieniu do trybu pracy zdalnej zakupiła:
•

szyby ochronne zamontowane w biurach UM Jasień - kwota 5.412,00 zł,

•

laptop - niezbędny do pracy zdalnej - kwota 4.925,97 zł,

•

głośniki i słuchawki z mikrofonem- kwota 188,90 zł.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie Gminy
Jasień przeprowadzane były cyklicznie ozonowania w budynkach użyteczności publicznej
przez strażaków OSP Jasień i OSP Zabłocie.

Fot. Ozonowanie

Na Gminę Jasień zostało nałożone przez Wojewodę Lubuskiego dodatkowe zadanie
pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania
w 2021r. do punktów szczepień przetransportowano 41 osób.
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Fot. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

XIV. ŚRODOWISKO
1. Usuwanie azbestu
W roku 2021 Gmina Jasień prowadziła nabór wniosków zgodnie z Zarządzeniem
nr 0050/2/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na ternie
Gminy Jasień od mieszkańców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem kosztów
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Do Urzędu Miejskiego w Jasieniu wpłynęło 11 wniosków.
W drodze postępowania dotyczącego zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Jasień w roku 2021” wyłoniono wykonawcę: HUBER
Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska.
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Łącznie usunięto 12 654 kg wyrobów zawierających azbest z demontażem oraz 6 656
kg wyrobów zawierających azbest bez demontażu od mieszkańców gminy Jasień łącznie z 10
nieruchomości.
Gmina Jasień złożyła wniosek dotyczący: Programu Priorytetowego Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na dotację kosztów poniesionych
w ramach zadania usuwania azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Zadanie w 100% sfinansowano ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW
w Warszawie i WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie dotacji w kwocie 12 822,56 zł.
2. Gospodarka odpadami
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych realizowany był

przez

wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego:
•

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich w Gubinie Sp. z o.o.,

•

w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r. przez PreZero Service Zachód Sp.
z o.o.

Na terenie Gminy opłata za gospodarowanie odpadami naliczana była od ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stawka
wynosiła za odpady segregowane – 25 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.
W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono
podwyższoną

stawkę

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi,

w wysokości 50,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.
W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zbierali odpady
komunalne niezgodnie ze złożoną deklaracją (brak selektywnej zbiórki odpadów) zostały
wszczęte postępowania administracyjne, w wyniku których wydano decyzje określające
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem wyższej
stawki opłaty zgodnie z podjętą Uchwałą nr XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia
30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (14 decyzji).
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Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Jasień wprowadzona zostaje również ulga – zwolnienie z części opłat za
gospodarowanie
budynkami

odpadami

mieszkalnymi

komunalnymi
jednorodzinnymi

właścicieli

nieruchomości

położonymi

na

terenie

zabudowanych
Gminy

Jasień

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
w wysokości 4 zł miesięcznie.
Opłatę należało uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca bez wezwania, na indywidualne numery
kont, 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 www.jasien.com.pl, w zakładce gospodarka odpadami.
Na terenie Gminy Jasień zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który otwarty był raz w miesiącu. Na terenie byłej oczyszczalni ścieków przy
ul. Żytniej podstawiane były w wyznaczonym dniu kontenery, do których mieszkańcy mogli
oddać wymienione w regulaminie odpady. Na terenie sołectw Gminy Jasień zorganizowano
mobilny PSZOK,. Zbiórka odpadów prowadzona była w kontenerach ustawionych w centrum
wsi.
Według regulaminu zbiórka selektywna opierała się na zbieraniu frakcji takich jak:
papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i 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).
Właściciel nieruchomości mógł oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych odpady takie jak:
•

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

•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

•

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

•

przeterminowane leki,
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•

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 okresie od stycznia do października 2021 r. Firma PUM Gubin Sp, z o.o. prowadziła
odbiór odpadów za kwotę – 861 770,83 zł. Natomiast od listopada do grudnia 2021 r. odbiór
prowadziła firma PreZero Service Zachód Sp. z o.o. na kwotę – 158 658,28 zł.
Łączna kwota 1 020 429,11 zł.
Zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w roku 2021
to koszt 906 670,70 zł.
Liczba mieszkańców podanych w deklaracjach w 2021 roku wynosiła 5510 osób (stan
na dzień 31.12.2021 r.). Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy wynosiła 6608
osób (stan na dzień 31.12.2021 r.).
Zestawienie ilości osób z deklaracji obowiązujących na dzień 2021.12.31
Opis
ILOŚC DEKLARACJI
Udział [%]
ILOŚĆ OSÓB
Udział [%]

Razem
1795
5510

Z kompostownikiem Bez kompostownika
263
1532
14,65
85,35
677
4833
12,29
87,71

Na terenie Gminy w roku 2021 zebrano pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
1061,74 Mg odpadów zmieszanych oraz pozostałości po segregacji.
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Frakcje zebrane selektywnie w 2021 r.:

Lp.

rodzaj odpadu

ilość w MG

1

Opakowania z papieru i tektury

59,28

2

Opakowania z tworzyw sztucznych

196,00

3
4

Opakowania ze szkła
Odpady ulegające biodegradacji

162,56
411,94

Ilość odpadów surowcowych przekazanych do recyklingu z odpadów
zebranych dostarczonych do ZZO Marszów
Kod
odpady

Proces Wytworzone
zagosp.
15 01 01 opakowania z
pap. i tektury
R12
19 12 01

15 01 01
Opakowania z
papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z
tworzyw sztucznych

R12

selektywnie

Recykling [%]
I
II
półrocze półrocze
45
45

PROCES
R3

35

28

R3

papier i tektura
15 01 02 opakowania z
tworzyw sztucznych

27

25

R3

15 01 04

19

18

R4

80

90

5,31

0,13

R3

2,26

19,69

R3

opakowania z metali

15 01 07
Opakowania ze szkła
20 03 07
Odpady
wielkogabarytowe

15 01 07
R12

opakowania ze szkła

R12

19 12 12

R5

inne odpady*

20 03 07 odpady
wielkogabarytowe

* (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11.

Proces R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
Proces R4 - recykling lub odzysk metali i związków metali w tym przygotowanie do
ponownego użycia.
Proces

R5

-

recykling

lub

odzysk

innych

materiałów

nieorganicznych.

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 – gruz
ceglany, 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 05 04 - gleba
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i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 , 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym
kamienie - 100% (w procesie R5) oraz 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji - 100%
(w procesie R3).
Proces R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1–R12. Przy czym Proces R12 należy stosować tylko w sytuacjach,
jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R i może obejmować procesy wstępne poprzedzające
przetwarzanie wstępne odpadów, takie jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie,
granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie
mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz.
R1–R11.
3. Edukacja ekologiczna
Ekoedukacja w obliczu obecnych wyzwań środowiskowych to jedno z najważniejszych
narzędzi, które pomagają wprowadzić pozytywne zmiany. To narzędzie uniwersalne, które
umiejętnie wykorzystane, sprawdzi się zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych.
Kształtowanie świadomości ekologicznej jest niezwykle ważne, ponieważ jest ona podstawą
utrzymania prawidłowego poziomu życia. A decydując się na odpowiednie postępowanie
w życiu codziennym, można odegrać istotną rolę w kształtowaniu środowiska.
Podstawowe cele szeroko rozumianej edukacji ekologicznej to:
1. Kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych
i zawodowych.
2. Polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska.
3. Zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji.
4. Wdrażanie programów służących ochronie środowiska.
Gmina Jasień w roku 2021 przeprowadziła szereg działań ekologicznych skierowanych do
różnorodnych grup odbiorców. Działania te prowadzone były zarówno w formie elektronicznej
poprzez szeroko pojęte akcje informacyjne na stronie internetowej gminy oraz portalach
społecznościowych, jak również akcje w terenie. Do nich w szczególności możemy zaliczyć
dwa wydarzenia:
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Piknik ekologiczny
W dniu 27 lipca 2021 r. jasieńskie centrum miasta wypełniły dzieci pragnące uczestniczyć
w EKOLOGICZNEJ PRZYGODZIE Z ALICJĄ, KRÓLIKIEM I KAPELUSZNIKIEM. Na
miejscu czekały na dzieci niesamowite atrakcje: Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapelusznikiem
- bajka w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa, animacje, malowanie twarzy, balonowe zoo,
ekologiczne kodowanie z photonem, strefa relaksu- zielony stolik biblioteczny, warsztaty
plastyczne - "Eko Jasień zza mojego okna", Zabawa z Ekoszkołą ZOO Marszów, podłogowa
gra planszowa, gry, zabawy, krzyżówki, konkursy związane z odpadami, konkurencje
sprawnościowe z wykorzystaniem surowców wtórnych, ekozagadki z koszyka Agatki, "Mój
ekoogródek"- wykonanie ekodoniczek, sadzenie roślinek, Punkt Konsultacyjno- informacyjny
Programu CZYSTE POWIETRZE, Punkt Spisu Powszechnego, Stoisko Rejonowego Koła
Pszczelarzy Lubsko.
Dzieci dzielnie zmagały się z konkurencjami, aby zdobyć unikatowy MEDAL
JASIEŃSKIEGO EKOLOGA. Impreza została zorganizowana ze środków finansowych
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przy ogromnym wsparciu
wielu instytucji i organizacji:
Biblioteka Publiczna w Jasieniu. MGOK w Jasieniu, Magnolia Lubsko Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze GKRPA, Koło Pszczelarzy
Lubsko, Czyste powietrze, ZZO Marszów, Ekoszkoła - ZZO Marszów , Urząd Statystyczny w
Zielonej Górze , Photon.

Fot. Plakat promujący piknik ekologiczny
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Fot. Gry i zabawy dla dzieci podczas pikniku

Akcja sprzątania Górki Flöthera
Akcja sprzątania Górki Flöthera odbyła się w dniu 06.11.2021 r. Po powitaniu wszystkich
uczestników akcji przez gospodarza Gminy nastąpił instruktaż bhp oraz podział uczestników
na grupy. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową kamizelkę. Po kilkugodzinnej pracy
uczestnicy akcji spotkali się wspólnie przy ognisku oraz posiłku przygotowanym przez
Przedszkole Samorządowe w Jasieniu. W akcji sprzątania uczestniczyli zuchy i harcerze
z 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerzy "Bystrzaki" w Jasieniu, koło PTTK " Włóczęga"
w

Jasieniu,

Stowarzyszenie

Militarno-Historyczne

"Szaruga",

pracownicy

Zakładu

Komunalnego w Jasieniu, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Urzędu Miejskiego w Jasieniu, Biblioteki, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz chętni
mieszkańcy.
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Fot.Plakat promujący przedsięwzięcie

Fot. Zbiórka uczestników
1. Punkt konsultacyjno – informacyjny
2.
3.
4.
5. Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Fot. Uczestnicy Akcji sprzątania Górki Flöthera
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Gospodarka ściekowa
Odbiór nieczystości płynnych w 2021 roku prowadzony był przez siedem
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;

•

TOI TOI Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;

•

mTOILET , ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa.

Łącznie odebrano 9061,00 m3 ścieków. W celu polepszenia warunków środowiskowych,
w których żyją mieszkańcy wybudowano 11 przydomowych oczyszczalni ścieków
dofinansowanych z budżetu gminy na łączną kwotę 33 000,00 zł.

XV. OCHRONA KLIMATU
Program „Czyste Powietrze”
W dniu 31.05.2021 r. Gmina Jasień podpisała Porozumienie nr CP-46/2021 z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na mocy którego został utworzony Gminny
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „CZYSTE POWIETRZE”, dzięki któremu
mieszkańcy gminy mogli nieodpłatnie skorzystać z obsługi i wsparcia w procesie składania
wniosków o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu oraz
uzyskać wsparcie w celu rozliczenia dofinansowania. Za realizację zadań jest odpowiedzialny
Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska.
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Na dzień 31.12.2021 r. Gmina wystawiła 17 zaświadczeń o dochodach w celu ubiegania się
o dofinansowanie oraz wsparła 5 Beneficjentów w złożeniu wniosków.
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Łącznie w roku 2021 skorzystało z dofinansowania 12 mieszkańców z terenu Gminy Jasień.

XVI. PROMOCJA GMINY
Promocja

jest

jednym

z

elementów

klasycznej

koncepcji

marketingowej,

utożsamianym 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.
Promocja jest to zbiór działań i środków, polegających na przekonaniu odbiorców komunikatu
do tego, że oferowany im produkt czy usługa spełni ich oczekiwania i zaspokoi potrzeby.
W przypadku gminy, promocja polega na działaniach promocyjnych. Podstawowym
i najważniejszym elementem działań promocyjnych jest miasto, które z obszaru (obszar ten
stanowi określoną fizyczną strukturę oraz elementów takich jak jego funkcje, atmosfera oraz
wszelkie czynności podejmowane wokół miasta).
Na promocję gminy w 2021 roku wydano 159 170,25 złotych, które przeznaczono
m.in. na:
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•

zakup kalendarzy książkowych oraz trójdzielnych - koszt – 5265,63 zł;

•

figury plastikowe jajka oraz zając wielkanocny – koszt: 3 103,29 zł;

•

wykonanie ryngrafów w ramach podziękowań dla dyrektorów oraz ramach
obchodów 100 Lecia straży pożarnej w Spreetal – koszt - 798,60 zł;

•

materiały promocyjne m.in. breloki, długopisy, zestawy piśmiennicze, bidony,
filiżanki, bombki z logo gminy oraz lampki choinkowe koszt – 4 714,08 zł;

•

ogłoszenia w prasie opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - koszt – 221,40 zł;

•

artykuły spożywcze w ramach akcji lato– koszt- 446,16 zł;

•

umieszczenie prezentacji w publikacji pt „ 30 Lecie woj. Lubuskiego”- koszt: 2
214,00 zł;

•

wystawienie kanału RSS strony internetowej Urzędu – kwota: 676,50 zł;

•

koncert

z

okazji

Dnia

Seniora

oraz

wynagrodzenie

autorskie

ZAIKS

Kwota- 1 965,25 zł;
•

magnesy turysty zakupione w celu promowania gminy Jasień – koszt: 749,07 zł;

•

zakup pufy i fotela reklamowego – koszt: 1 020,90 zł;

•

artykuły budowlane( sztuczna trawa, listwy, kołki, podkładki) 1769,13 zł;

•

figura lwa – koszt: 3 075,00 zł;

•

artykuły do pakowania gadżetów (wstążki, celofan, opakowania prezentowe)
- kwota: 218,50 zł;

•

zaproszenia na spotkanie świąteczne – kwota: 123,00 zł;

•

artykuły w ramach bonu z okazji 70-lecia Harcerstwa – kwota: 500,00 zł;

•

kamera zakupiona w celach prowadzenia bieżących fotorelacji z wydarzeń gminnych
- kwota: 9 799,00 zł;

•

figury zwierząt na deptak – kwota: 9 999,90 zł;

•

scena – kwota: 56 055,97 zł;

•

witacze- 3 szt. – koszt: 20 049,00 zł;

•

szopka bożonarodzeniowa – kwota: 9 885,92 zł;

•

figury do szopki bożonarodzeniowej – kwota: 27 060,00 zł.

str. 93

Fot. Magnes turysty

Fot. Pufa z logo

Fot. Figury zwierząt

Fot. Figura lwa
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Fot. Scena

XVII. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKTY UNIJNE
WARTOŚĆ
KWOTA
CAŁKOWIT DOFINANSO
A ZADANIA
WANIA
GMINA JASIEŃ

LP

NAZWA
PROGRAMU

NAZWA
ZADANIA

1.

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
w ramach
operacji typu
„Gospodarka
wodnościekowa”

Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej na terenie
Gminy Jasień
- beneficjentem
zadania jest Zakład
Komunalny Sp. z o.o.
w Jasieniu

1 700 092,14
zł

879 486,68 zł

WARTOŚĆ
WKŁADU
WŁASNEGO

OKRES
REALIZ
ACJI

820 605,46 zł

2019 2022

0,00

20212022

POZYSKANIE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

GMINA JASIEŃ

1.

Grant PPGR

Cyfrowa Gmina

353 000,00 zł

353 000,00 zł
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2.

3.

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska w
Zielonej Górze
Środki
Ministerstwo….
.

„Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z
terenu Gminy Jasień w
rok 2021

Fundusz Sołecki

12 822,56 zł

245 402,75zł

0,00

0,00

0,00

245 402,75 zł

Remont drogi gminnej
nr 001914F w m.
Jabłoniec

Polski Ład

Budowa punktu
selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych w
Jasieniu – zaprojektuj
wybuduj

2 500.000,00
zł

2 375 000,00
zł

125 000,00 zł

Polski Ład

Przebudowa drogi
gminnej nr 101235F
ul. Jana Pawła II i
Kościuszki – droga
gminna 101214F
PFU

7 900 000,00
zł

7 505 000,00
zł

395 000,00 zł

8.

Polski Ład

Przebudowa drogi
gminnej ul. Okrzei

4 900 000,00
zł

4 655 000,00
zł

245 000,00 zł

9.

Polski Ład

Modernizacja stadionu
miejskiego

12 000 000,0
0zł

10 800 000,00
zł

1 200 000,00zł

10

Polski Ład

Przebudowa drogi
gminnej ul. Akacjowa

1 200 000,00
zł

1 176 000,00
zł

24 000,00 zł

11

Polski Ład

Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowości Roztoki

3 000 000,00
zł

2 940 000,00
zł

60 000,00 zł

Polski Ład

Przebudowa części
budynku Przedszkola
Samorządowego w
Jasieniu

800 000,00 zł

680 000,00 zł

120 000,00 zł

6.

7.

12

Zadanie
zostało
zrealizo
wane
20192021

Fundusz dróg
samorządowych
w
województwie
Lubuskim

4.

2021 r.

1 370 456,82
zł

474 276,00 zł

896 180,82 zł

Zadanie
zostało
zakończo
ne
20212022
Przyznan
e
dofinans
owanie w
trakcie
realizacji
2021 –
2024
Złożony
wniosek
Zostało
opracow
ane PFU
20212023
Złożony
wniosek
20212024
Złożony
wniosek
20212023
Złożony
wniosek
2021 2023
Złożony
wniosek
2021 –
2023
Przyznan
e
dofinans
owanie w
trakcie
realizacji

str. 96

XVIII. ZABYTKI

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności człowieka. Zabytki są nie
tylko materialnym śladem przeszłości, lecz także cennym elementem kultury, przyczyniającym
się do kształtowania przyjaznego otoczenia człowieka. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa
kultury może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
a tym samym do poprawy jakości życia jej mieszkańców. Na krajobraz kulturowy składają się
zarówno elementy przyrodnicze, jak i wytwory oraz osiągnięcia cywilizacyjne człowieka. Są
to pojedyncze obiekty i zespoły budowli, dzieła sztuki, elementy zagospodarowania
przestrzeni, krajobraz miejski i wiejski, obszary kształtujące świadomość i tożsamość
regionalną mieszkańców.
Jasień- Gmina miejsko- wiejska położona na terenie krainy historycznej Dolne Łużyce,
od wieków zamieszkałej przez Serbołużyczan. Polityczna mapa tego regionu na przestrzeni
wieków utworzyła wielokulturową mozaikę społeczną. Na tych ziemiach władali m.in.
królowie polscy, piastowcy książęta śląscy, monarchowie, królowie pruscy i cesarze niemieccy.
Obszar ten zamieszkiwany był przez Serbołużyczanów, Polaków, Czechów i Niemców.
Wydatki poniesione w roku 2021 związane z zabytkami Gminy Jasień:
•

Program Opieki nad Zabytkami – kwota: 9 000,00 zł;

•

dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej
w

Jasieniu

na

remont

kościoła

p.w.

Matki

Bożej

Różańcowej

w Jasieniu wpisanego do rejestru zabytków – kwota: 50 000,00 zł.

Najciekawsze zabytki
Rezydencja rodziny Rabenau. Jej budowę ukończono w 1776r. Od 1881 do 1945r.
mieściła się tu siedziba władz miejskich. Niestety w 1964r., gdy obiekt był zarządzany przez
spółdzielnię „Samopomoc chłopska” pałac „zmodernizowano” pozbawiając m.in. stiuków.
Dziś na szczególną uwagę zasługuje tympanon pałacu ozdobiony sztukaterią z dominującym
motywem panoplii. Nad drzwiami zachowały się herby rodzin Rabenau oraz Haugwitz.
Obecnie pałac jest w rękach prywatnych i niestety, popada w ruinę.
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Fot. Rezydencja rodziny Rabenau

Kościół w Budziechowie ma średniowieczną metrykę o ile jednak o kościołach
miejskich zachowało się stosunkowo dużo wiadomości, tyle na temat wznoszonych kościołów
wiejskich

są

one

nad

wyraz

skąpe

i

fragmentaryczne.

Wiemy,

że

świątynia

w Budziechowie musiała stanąć bardzo wcześnie. W dokumentach widnieje ją już w roku 1946
jako kościół parafialny przyjmujący wiernych z Białkowa, Jasienia, Świbnej, Jabłońca
i Lisiej Góry.

Fot. Kościół w Budziechów
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Kościół filialny św. Anny w Jabłońcu - wybudowany na przełomie XIII/XIV wieku
w stylu gotyckim, przebudowany w XV wieku posiada wnętrze barokowe w XVIII w. Kościół
od 1585 roku był kościołem filialnym podległym kościołowi w Budziechowie, a wcześniej
podlegał kościołowi w Lubsku. Kościół wybudowano na dawnej łące z otynkowanego
kamienia polnego, otoczony cmentarzem, ogrodzony murem z kamienia polnego i częściowo
murem z cegły. Ceglana wieża kościelna datowana jest na lata 1717/18. Na zwieńczeniu wieży
znajduje się drogowskaz.

Fot. Kościół w Jabłońcu

Pierwszy Kościół w Jasieniu - stanął w 1663 roku. Fundatorem i opiekunem świątyni
był właściciel Jasienia Rudolf v. Bünau. Pierwszy kościół w Jasieniu był budynkiem bez
wieżowym, wzniesiony całkowicie z drewna lub konstrukcji szachulcowej. Starając się
o dzwon w 1717 r. ogłoszono za zgodą władz zwierzchnich w całych Dolnych Łużycach
składkę kościelną. Na odlanie i dostarczenie do Jasienia dwóch dzwonów zawarto potem
umowę, według której zwolnione z podatku i cła Benjamina Kernera, ludwisarza z Żar. Z uwagi
na brak wieży, dzwony zawieszone zostały na tymczasowym rusztowaniu obok kościoła. Dopiero w 1730 roku umieszczono je na właściwej wieży. Wykopy pod jej fundamenty rozpoczęto
5 czerwca 1730 r. Rdzeń wieży wykonał majster Fiebiger z Żar. Brak źródeł ikonograficznych
nie pozwala określić wysokości wieży i wyglądu jej zwieńczenia. Przypuszczać można, że była
ona dwukondygnacyjna, przy czym druga, drewniana kondygnacja była wyższa od dolnej,
murowanej.
Okres wojny kościół przetrwał w nienaruszonym stanie. Wojska radzieckie zajęły Jasień 15
lutego 1945 r. W październiku tegoż roku przybył pierwszy transport polskich repatriantów ze
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wschodu. Po przystosowaniu kościoła do potrzeb kultu katolickiego i poświęceniu go, już 25
grudnia 1945 r. o godzinie 12 w nocy (z dn. 24 na 25 grudnia) odprawiano pierwszą mszę tzw.
Pasterkę. Repatrianci z Podola przywieźli z sobą tradycje "Stowarzyszenia Żywego Różańca",
dlatego kościół otrzymał wezwanie Matki Boskiej Różańcowej. Uroczystości odpustowe
przypadają na dzień 7 października.
Kościół w Jasieniu jest kościołem parafialnym. Posiada

kościół filialny w Jabłońcu

oraz kaplicę modlitewną w Jasionnej. Kościół stoi w centralnym punkcie miasta na trójkątnym
rynku. Prosta architektura, pozbawiona detalu i surowa bryła budowli to cechy
charakterystyczne dla XVIII wiecznych zborów ewangelickich, Znamiona baroku są tutaj nader
skromne, lizeny zdobiące wieżę. Zbudowany jest w stylu barokowym, z zgodnie jednak
z teologicznymi zasadami ortodok syjnego luteranizmu, jeszcze 17 wiecznego. Jest
budynkiem jednonawowym ze słabo wyodrębnionym transeptem, od wschodu zamknięty
trójbocznie, kryty dachem mansardowym.
Gładkie elewacje kościoła podzielone są gzymsem na dwie kondygnacje. W górnej znajdują
się wysokie okna zamknięte łukiem koszowym, w dolnej zaś okna elipsoidalne.
Od strony zachodniej do korpusu przylega kwadratowa wieża z wejściem głównym do
wnętrza kościoła. Jest czterokondygnacyjna. Druga kondygnacja posiada lizenowe podziały
i tak jak trzecia - ścięte naroża. Czwarta, mieszcząca dzwony, jest drewniana i zwieńczona
baniastym hełmem z iglicą.

Fot. Kościół w Jasieniu
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Pałac w Jasionnej - zbudowany w 1775 roku w miejscu starszego siedemnastowiecznego
dworu Budynek na planie wydłużonego prostokąta, trzynastoosiowy, monumentalny
o zwartej bryle, dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, nakryty mansardowym
czterospadowym dachem, kryjącym użytkowe poddasze i strych. Wnętrza w układzie
korytarzowym zamkniętym, klatka schodowa w poprzecznej osi budynku. W części
pomieszczeń przyziemia zachowały się sklepienia krzyżowo-kolebkowe. Fundatorem pałacu
był Erdmann von Zeschau, którego potomkowie mieszkali tutaj do 1815 roku.

Fot. Pałac w Jasionnej

Kościół ewangelicki- obecnie rzymsko-katolicki parafialny p.w. Najświętszego Serca
pana Jezusa w Wicinie - usytuowany jest na wzniesieniu, w niewielkim oddaleniu,
na zachód od zabudowy wsi. Teren wzmocniony jest od strony pd.-wsch. murkami
oporowymi i krótkimi biegami schodów terenowych. Na zachód od kościoła rozciąga się
cmentarz parafialny. Budowla jest orientowana, założona na ściśle symetrycznym rzucie.
Nawa jest prostokątna, pięcioprzęsłowa, od wschody przylega do niej wąskie
jednoprzęsłowe prezbiterium z pięcioboczną absydą. W narożnikach między nawą
i prezbiterium wbudowane są prostokątne aneksy. Od zachodu do nawy przylega
trójdzielne przęsło empory organowej z kruchtą i dwiema symetrycznymi klatkami
schodowymi oraz wejściem głównym, akcentującym oś symetrii.
Dwukondygnacyjna nawa wraz z niewyodrębnionym w bryle prezbiterium i bocznymi
dwukondygnacyjnymi aneksami nakryte są wspólnym dachem dwupołaciowym. Boczne
wejścia obudowane są domkami portalowymi z dwuspadowymi daszkami i trójkątnymi
szczytami, natomiast jednokondygnacyjna apsyda prezbiterialna nakryta jest dachem
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wielopołaciowym. Nad prezbiterium wznosi się masywna trzykondygnacyjna wieża,
w pierwszych dwóch kondygnacjach prostokątna, w ostatniej kwadratowa z hełmem
wielobocznym, w formie wysokiego ostrosłupa z krzyżem w wierzchołku. Pokrycie
dachowe zróżnicowane, głównie ceramiczne, z dachówki karpiówki układanej
w koronkę. Hełm wieży kryty jest blachą, natomiast daszki krucht bocznych kryte są
łupkiem.
We wnętrzu kościoła zachowało się oryginalne wyposażenie pochodzące z czasów
budowy. W jego skład wchodzą dobrze zachowane elementy bogatego wystroju
stolarskiego (strop nawy, empory na arkadowych podporach z dekoracją o motywach
neogotyckich, ławki, stolarka drzwiowa, eklektyczny prospekt organowy) oraz
ornamentalne witraże w oknach nawy z lat 20-tych XX wieku i prawdopodobnie z tego
samego czasu pochodząca polichromia ścian o stylizowanych motywach roślinnych.
Istnienie kościoła w Wicinie jest udokumentowane od czasów średniowiecza. W XIV w.
we wsi istniał skromny drewniany kościółek, słynący cudownym obrazem, stanowiący
miejsce pielgrzymkowe. Późniejszy kościół, wzniesiony prawdopodobnie z inicjatywy
hrabiego Baltazara von Promnitza ok. 1690 roku był budowlą fachwerkową.

Fot. Kościół w Wicinie
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Pałac w Świbnej - dwór postawiony jest w głębi podwórza na niewielkim wyniesieniu.
Zbudowano go w latach 1700 -1710 wykorzystując część fundamentów starszej budowli.
Założony jest na planie prostokąta o wymiarach 25 m x 14,5 m dwukondygnacyjny,

Fot. Pałac w Świbnej

murowany z cegły, tynkowany. Posiada dach mansardowy

Z

powieką w dolnej

i wystawką w górnej połaci. Jest częściowo podpiwniczony. Ujęte w portal prostokątne
wejście do dworu ustawione jest z lekkim przesunięciem od osi w kierunku wschodnim.
Dekoracyjność portalu stanowią dwa pilastry zwieńczone trójkątnym łamanym
tympanonem. W jego polu znajduje się heraldyczna kompozycja składająca się z dwóch
stojących na tylnych łapach lwów i odwróconymi głowami, w łapach przednich
trzymających tarcze herbowe, obecnie bez znaków heraldycznych. W górnej części
kompozycji widzimy inicjały OGVW = UMVWGB. Oznaczają one imiona właściciela
i jego żony: Otto Georg Von Wiedebach i Urszula Magdalena Von Wiedebach urodzona
w Briesen. W dolnej części data 1710. Całość zamyka element palmety.
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Kaplica grobowa rodziny v. Rabenau. Na najstarszej części jasieńskiego cmentarza, na
jego osi środkowej, stoi niewielki budynek posadowiony na prostym planie prostokąta, kryty
dachem czterospadowym, przykrytym dachówką. Jest murowany z cegły, tynkowany. Pod
okapem profilowany gzyms wieńczący. Wejście i okna ujęte w proste opaski. W oknach kraty
z

kwadratowych

w

przekroju

prętów

wpuszczonych

w

części

środkowej

w płaskownik. Naroża budynku zgrubione, przyziemie otacza skromny cokół. Wejście
z

naświetlem,

zamknięte

łukiem

koszowym,

wyeksponowane

płaskim

ryzalitem.

Drzwi otwierane do wewnątrz, dwuskrzydłowe, z drewnianych klepek. Klepki mocowane
kutymi gwoździami o dużych łebkach. Wnętrze skromne, tynkowane. Strop z szerokiej tarcicy,
bielony. Od zachodu i wschodu okna, pod nimi wnęki. Posadzka wyłożona cegłą.
W centrum sali wejście do podziemnej krypty, przykryte obecnie deskami. Krypta grobowca
sklepiona kolebkowo. Grobowiec ten postawił Abraham Gotfryd Filip von Rabenau. Został
ukończony 5 marca 1781 roku.

Fot. Kaplica grobowa rodziny von Rabenau.
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XIX. ŚWIETLICE WIEJSKIE

Gmina Jasień posiada w zasobie 11 świetlic wiejskich t.j. w Guzowie, Lisiej Górze, Jabłońcu
i Budziechowie Bronicach, Jaryszowie, Jasionnej, Świbnej, Roztokach, Wicinie i Golinie.
W miejscowościach Guzów, Lisia Góra, Bronice, odbywały się imprezy kulturowe.
Gmina Jasień prowadzi harmonogram spotkań oraz wynajmu świetlic.
Gmina Jasień w roku poprzednim wydała łącznie 91 956,03 zł na utrzymanie i eksploatację
świetlic. W tej puli znajdują się koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu
na kwotę 29 209,27 zł. Zakup materiałów i wyposażenia świetlic w środki czystości itp. to
koszt 297,39 zł. Koszty w kwocie 10 290,96 zł były związane min. z monitoringiem świetlicy
w Guzowie, wywozem nieczystości płynnych, konserwacją sprzętu p.poż. i usługami
kominiarskimi.
W 2021 r. dokonano zakupów artykułów i materiałów niezbędnych do remontu elewacji
na świetlicy wiejskiej w Bronicach. Zakupów dokonano ze środków funduszu sołeckiego.
Koszt opiewa na kwotę 9 262,17 zł.
Ułożono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Lisiej Górze. Zadanie zrealizowano
ze środków funduszu sołeckiego. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 14 500,00 zł.

Fot. Kostka brukowa przy świetlicy wiejskiej w Lisiej Górze
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Wykonano koncepcje architektoniczne modernizacji budynków świetlic w Budziechowie
i Wicinie. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji świetlic
wiejskich w Budziechowie i Wicinie. Łączny koszt - 21 960,00 zł.

Fot. Projekt modernizacji świetlicy w Wicinie

Fot. Projekt modernizacji świetlicy w Budziechowie

Sołectwo Wicina wyposażyło swoją świetlicę w sprzęt nagłaśniający –koszt: 3 499,00 zł
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XX. CMENTARZE
Gmina posiada 8 cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Jasieniu, Bieszkowie, Wicinie,
Zabłociu, Jabłońcu, Jaryszowie, Jurzynie i Jasionnej, którymi zarządza Zakład Kamieniarsko Nagrobkowy i Usługowo - Pogrzebowy "Orfeusz" z siedzibą przy ul. Brukowej w Jasieniu,
zlokalizowany przy cmentarzu komunalnym w Jasieniu. Firma została wyłoniona w drodze
zapytania ofertowego. Odpowiedzialna jest głównie za zarządzanie, utrzymanie czystości
i porządku oraz transport odpadów cmentarnych do stacji przeładunkowej ZZO Marszów
w Lubsku. Koszt wynikający z podpisanej umowy z Zarządcą na zarządzanie cmentarzami
w roku 2021 r. to kwota: 95 940,00 zł.
Gmina w roku 2021 poniosła koszty w związku z eksploatacją i utrzymaniem cmentarzy
na kwotę ok. 140 000,00 zł. W tym 1000,00 zł wyniosły koszty w związku z zużyciem energii

elektrycznej i wody. Ok. 120 000,00 zł to koszty związane z zarządzaniem cmentarzami,
zagospodarowaniem nieczystości stałych, eksploatacją i serwisem najmowanej kabiny
sanitarnej TOI na cmentarzu komunalnym w Jasieniu, montaż i demontaż wodomierzy poza
okresem zimowym. W ramach kosztów utrzymania cmentarzy Gmina zakupiła 24 sztuki
pojemników na odpady które usytuowane na cmentarzach komunalnych. Wymieniono także
ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Jasionnej.

Fot. Pojemniki na odpady cmentarne
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Fot. Wymienione ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Jasionnej

W grudniu 2021 r. w drodze zapytania ofertowego wyłoniono Zarządcę cmentarzy
komunalnych w Gminie Jasień. Po raz kolejny na okres 1 roku został nim Zakład Kamieniarsko
- Nagrobkowy i Usługowo - Pogrzebowy "Orfeusz" z siedzibą przy ul. Brukowej w Jasieniu.

XXI. ZIELEŃ MIEJSKA
Tereny zieleni miejskiej obejmują powierzchnię ok 9 ha w tym:
•

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

•

skwery ok 3ha.

Prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej wykonane były poprzez:
•

regularne koszenie trawników na terenach zieleni, parku miejskiego, Górki Flöthera;

•

dokonywanie nasadzeń roślin sezonowych do donic i klombów - łącznie ok 1000
sztuk sadzonek roślin jednorocznych oraz rośliny do obsadzenia ampli;

•

pielęgnacja żywopłotów,

•

w okresie zimowym wycinka drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia, pielęgnacja drzew w zakresie usuwania posuszu gałęzi;

•

realizacja nasadzeń: drzew w ilości 61sztuk, krzewów w ilości 410 sztuk;

•

zakup ławek, koszy na odpady;

•

utrzymanie drewnianych ławek w zakresie wymiany desek i ich renowacji.

Gmina poniosła koszty w związku z zakupem maszyn (dmuchawa, kosiarka spalinowa
samojezdna, rozdrabniacz do gałęzi łącznie na kwotę 29 038,99 zł), narzędzi, części

str. 108

wymiennych, paliwa i olei do eksploatacji narzędzi i maszyn, które wykorzystuje się w celu
pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni, sadzonek krzewów, roślin jednorocznych, drzew,
palików, betonu - kwota ok. 37 000,00 zł.
Usługi naprawy sprzętu, usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym to kwota
8 000,00 zł.
W zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni w 2021 roku wykonano zadania:
•

wiosną 2021 wykonano nasadzenia roślin jednorocznych do ampli i donic
ustawionych w centrum miasta. W okresie ich wegetacji wykonywano stałą ich
pielęgnację, polegającą na odchwaszczaniu podlewaniu i nawożeniu;

Fot. Nasadzenia bratków w donice przy Placu Wolności
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Fot. Nasadzenia roślin przy Placu Wolności i Placu Armii Krajowej

Fot.
Nasadzenia sezonowe przy ul. Konstytucji 3 Maja wykonane w maju 2021 roku

Fot. Donice z nasadzeniami roślin przy ul. Powstańców Warszawskich

•

w maju 2021 roku wykonano nasadzenia drzew w ilości 22 sztuk przy ul. I Armii
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Fot. Nasadzenia drzew przy ul. I Armii
•

w maju 2021 roku na skwerach wyściółkowano korą podłoża pod nasadzeniami;

Fot. Realizacja prac ściółkowania oraz teren wyściółkowany na skwerze przy ul. Okrzei
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Fot. Wykonane ściółkowanie na skwerze przy ul. Powstańców Warszawskich

•

w celu poprawy estetyki i ochrony w okresie wegetacji wykonano opryski krzewów
w centrum miasta przeciwko ćmie bukszpanowej i mączniakowi;

Fot. Wykonywanie oprysków przeciwko mączniakowi przy ul. XX Lecia

•

w lipcu 2021 roku podczas pikniku „Ekologiczna Przygoda z Alicją, Królikiem
i kapelusznikiem” przygotowano stoisko „Mój Ekoogródek” wyposażone w doniczki
z recyklingu. Dzieci samodzielnie przyozdabiały doniczki i sadziły cebulkę mieczyka;
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Fot. Stanowisko „Mój Ekoogródek” podczas pikniku ekologicznego

•

w związku z inwestycją budowy „Skweru Harcerza” przy ul. Powstańców Warszawskich
i Okrzei w sierpniu 2021 roku wykonano nasadzenia ok. 400 sztuk krzewów i 8 sztuk
drzew;
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Fot. Prace związane z zakładaniem zieleni na „Skwerze Harcerza” przy ul. Powstańców
Warszawskich i Okrzei

•

w związku z inwestycją w lipcu 2021 roku przy ul. Strażackiej wykonano cięcia
pielęgnacyjne koron drzew, wyrównano teren, nawieziono humus, uregulowano
krawężniki dzielące teren zielony od parkingu, założono trawnik;

Fot. Teren zieleni przy ul. Strażackiej po zakończeniu prac związanych z założeniem trawnika

•

w związku z realizacją inwestycji w sierpniu 2021 roku dotyczącej remontu nawierzchni
chodników przy ul. Wąskiej zamontowano małą architekturę: 6 sztuk ławek oraz 6 sztuk
koszy miejskich;
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Fot. Mała architektura zamontowana przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Wąskiej

•

podczas Akcji organizowanej na Górce Flöthera w listopadzie 2021 roku mieszkańcy,
pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Zakładu Komunalnego, Strażacy jednostki
OSP Jasień wykonali zabiegi pielęgnacyjne terenu polegające na usuwaniu posiewu
robinii akacjowej ;

Fot. Relacja podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Górki Flöthera

•

w związku z inwestycją pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec"
w listopadzie 2021 roku zrealizowano nasadzenia ok 200 sztuk krzewów w pasie drogi
gminnej;
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Fot. Realizacja nasadzeń krzewów w pasie drogi gminnej w Jabłońcu

•

w listopadzie 2021 roku wykonano nasadzenia drzew na terenach zieleni wiejskich
w ilości 5 sztuk – plac zabaw w Zabłociu oraz plac zabaw w Lisiej Górze;

Fot. Nasadzenia 2 sztuk drzew na placu zabaw w miejscowości Zabłocie
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Fot. Wykonanie nasadzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lisiej Górze

•

w listopadzie 2021 dosadzono na ul. I Armii 9 sztuk drzew;

Fot. Realizacja nasadzeń 9 sztuk drzew przy ul. I Armii
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•

W listopadzie 2021 roku wykonano nasadzenia 6 sztuk drzew na terenie Przedszkola
Samorządowego Plastuś przy ul. Ogrodowej oraz 10 sztuk drzew na osiedlu przy ul.
Żeromskiego i Tenisowej.

Fot. Realizacja w listopadzie 2021 roku nasadzeń drzew w ilości 6 sztuk na terenie Przedszkola
Samorządowego Plastuś przy ul. Ogrodowej

Fot. Realizacja nasadzeń przy ul. Żeromskiego i Tenisowej
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XXII. NIERUCHOMOŚCI
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące
przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego.
Grunty stanowiące własność Gminy Jasień według stanu na koniec 2021 r. wynoszą 379,77ha,
w tym grunty nieobciążone użytkowaniem wieczystym stanowią 365,74 ha.
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, 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 Nr XXX/284/13
Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień ze
zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XIII/57/2015 z dnia 10 września 2015 r. Zestawienie
gruntów wchodzących w skład zasobu gminy wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia
poniższa tabela:
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Lp.

1.

Grunty stanowiące własność Gminy Jasień

Grunty wchodzące w skład zasobu

365,74 ha

nieruchomości gminnych
Grunty oddane w
2.

Grunty stanowiące własność gminy, oddane
w użytkowanie wieczyste

użytkowanie wieczyste
osobom fizycznym
Pozostałe

OGÓŁEM

7,32 ha
6,71 ha

379,77 ha

W 2021r. uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 448576,07 zł
(w tym spłata rat ze sprzedaży ratalnej):
• sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w ilości 1 działki o łącznej pow. 0,1563 ha,
• sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr: 2006/33, 2006/34, 2006/35, 2006/36,
2006/43, 2006/44,

2006/45, 2006/46, 2006/55, 2006/59 i w Zabłociu nr dz. 238/5

o pow. 0,1563ha,
• sprzedaż 8 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców stosuje się
następujące bonifikaty :
• 70% ceny określonej na podstawie wartości lokalu w budynkach wybudowanych przed
1945 r. (wpłata jednorazowa),
• 60% ceny określonej na podstawie wartości lokalu w budynkach wybudowanych po 1945
r. (wpłata jednorazowa).
W przypadku płatności w systemie ratalnym wysokość bonifikaty zostaje obniżona o 5%.
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W 2021 roku zawarto 86 umów najmu i dzierżawy na grunt, o łącznej powierzchni
11 421,11m², w tym na cele:
•

ogrody przydomowe - pow. 8 276,69 m²,

•

garaże - pow. 396,74 m²,

•

komórki i inne - pow. 2 747,68 m².

W roku 2021 z tytułu dzierżawy i najmu do budżetu Gminy Jasień wpłynęła kwota
w wysokości 28 674,31 zł.
Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów
stanowiących własność gminy wyniosły w roku 2021 - 31 097,54 zł.
Gmina Jasień w 2021 r. uzyskała dochody z tzw. „opłaty przekształceniowej” i „opłaty
jednorazowej” w wysokości 27 313,34 zł.
Gmina Jasień posiada szeroki katalog nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w
szczególności w zakresie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe.
Nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Jasień, położoną przy ulicy Żarskiej
(teren po byłym „tartaku”) o ogólnej pow. 8.1707 ha po uporządkowaniu, wyczyszczeniu
terenu oraz po dokonaniu podziału geodezyjnego wyznaczono do zbycia.
W roku 2021 sprzedano kolejne 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

XXIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 150 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
6.598,37 m² , w tym : 132 lokale w Jasieniu , a 18 na terenie gminy.
Na terenie gminy pozostało 14 budynków, które w całości stanowią własność Gminy.
W budynkach tych znajduje się 26 lokali mieszkalnych, w tym :
•

17 lokali mieszkalnych położonych w 6 budynkach na terenie miasta Jasień,

•

9 lokali mieszkalnych położonych w 8 budynkach na terenie gminy.

Pozostałe 124 gminne lokale mieszkalne znajdują się w 78 budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych położonych na terenie miasta i gminy.
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Na bieżące utrzymanie oraz remonty mieszkaniowego zasobu Gminy

wydatkowano

kwotę około 30 tys. zł, w ramach której wykonano:
•

Wymianę stolarki okiennej w ilości czterech sztuk, na łączną kwotę 5.660,45
zł. Wymiany stolarki okiennej dokonano w dwóch lokalach mieszkalnych.

•

Remont instalacji gazowej w dziewięciu lokalach mieszkalnych oraz naprawę i
konserwację kotłów c.o gazowych znajdujących się w dwóch w lokalach użytkowych
na łączna kwotę 8.101,90 zł,

•

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej dotyczącej siedmiu lokali mieszkalnych na
łączną kwotę 3.459,75 zł,

•

Remont instalacji elektrycznej -usuwanie awarii w lokalach mieszkalnych na łączną
kwotę 1.180,00 zł,

•

Prace zduńsko - budowlane w czterech lokalach mieszkalnych na łączna kwotę
1.527,60 zł,

•

Naprawę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym i gospodarczym na łączną
kwotę 6.245,50 zł,

•

Prace konserwacyjne pionowej platformy znajdującej się przy budynku ul. Okrzei 5-7
na łączną kwotę 3.444,00 zł.

W mieszkaniowym zasobie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
budowlanego przeprowadzono roczne przeglądy :
•

stanu technicznego budynków,

•

szczelności instalacji gazowej,

•

kontroli przewodów kominowych,

Całkowity koszt przeprowadzonych przeglądów to kwota 3.956,00 zł.
Gmina Jasień jest również właścicielem ;
•

14 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.017,40 m²,

•

14 garaży o łącznej powierzchni 215,87 m²,

•

59 pomieszczeń gospodarczych (komórek) o łącznej powierzchni 655,14 m².

Gmina Jasień, jako jeden ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnych uczestniczy w
ponoszeniu kosztów utrzymania

części wspólnych

w

78 budynkach Wspólnot

Mieszkaniowych znajdujących się na terenie Gminy. W ramach funduszu remontowego
Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy wykonano :
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•

remont elewacji wraz z ociepleniem trzech budynków Wspólnot Mieszkaniowych,

•

remont - wymiana instalacji gazowej

w

czterech

budynkach Wspólnot

Mieszkaniowych,
•

wymianę instalacji elektrycznej w dwóch budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,

•

wymianę stolarki drzwiowej w jednym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej,

remont i wymianę pokrycia dachowego w czterech budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

XXIV. INWESTYCJE
W ramach zadań inwestycyjnych w 2021 roku zrealizowano:
•

przebudowa dachu sali gimnastycznej przy ul. Podmokłej w Jasieniu – wartość
wydatku 501 061,50 zł;
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Fot. Przebudowa duchu sali gimnastycznej

• zagospodarowanie

skweru

przy

ul.

Powstańców

Warszawskich

w Jasieniu – koszt inwestycji 51 596,39 zł;

Fot. Zagospodarowanie skweru przy ul. Powstańców Warszawskich w Jasieniu

str. 124

•

przebudowa drogi w miejscowości Jabłoniec – koszt inwestycji 1 370 456,82 zł;

Fot. przebudowa drogi w miejscowości Jabłoniec

•

wykonanie

badań

geologicznych

pod

budowę

Zbiornika

Retencyjnego

budownictwa jednorodzinnego ul. Piaskowa i terenu pod budowę żłobka – koszt
inwestycji 6 942,80 zł.

Fot. badania geologiczne pod budowę zbiornika retencyjnego
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Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł
W roku 2021 Gmina Jasień – Zamawiający przeprowadziła 13 postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego powyżej 130.000 zł, z czego 10 zakończyło się zawarciem umowy.
L.p.

Nazwa zamówienia

Wykonawca

Kwota brutto

1.

ZPiOŚ.271.2.2021.MŁas
„Przebudowa drogi gminnej nr
001914F w m. Jabłoniec”

Przedsiębiorstwo
Drogowe "KONTRAKT"
Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17,
66-600 Krosno Odrz.

2.

ZPiOŚ.271.4.2021
“Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Jasieniu:
Przedszkola, przy ul. Ogrodowej 7
i Urzędu Miasta, przy ul. XX-lecia
20”

3.

ZPiOŚ.271.5.2021.MŁas
ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH
POCHODZĄCYCH Z TERENU
GMINY JASIEŃ”

4.

ZPiOŚ.271.6.2021.MŁas
„Odbiór i transport odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Jasień”

Przedsiębiorstwo
Usług
98 906,94 zł
Miejskich Spółka z o.o.
w Gubinie,
Zamówienie z wolnej
ul. Śląska 36,
ręki w myśl art. 214 ust.
66-620 Gubin

5.

ZPiOŚ.271.7.2021.MŁas
„Odbiór i transport odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Jasień”

PreZero Service Zachód
Sp. z o.o., ul. Szosa
Bytomska 1, 67-100
Kiełcz

6.

ZPiOŚ.271.8.2021.MŁas
„Odbiór i transport odpadów
komunalnych od właścicieli

Przedsiębiorstwo
Usług
Miejskich Spółka z o.o.
w Gubinie,
ul. Śląska 36,

1 133 429,01 zł

AMS-BUD
Michał Cześć I
Sobierajski,
Termomodernizacja
ul. Zamkowa 5A/10A,
budynku
przedszkola przy ul.
65-086 Zielona Góra
Ogrodowej 7 w
Jasieniu
Cena: 2 950 000,00 zł
Cześć II
Termomodernizacja
budynku Urzędu
Miasta w Jasieniu
przy ul. XX-lecia 20
Cena: 2 590 000,00 zł
Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o.
Marszów 50A,
68-200 Żary

888.087,13 zł

1 pkt 5

1.071.540,03 zł

101.410,38 zł
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nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Jasień”
7.

8.

ZPiOŚ.271.9.2021.MŁas
"Dowóz dzieci i młodzieży do i z
placówek oświatowych na terenie
gminy Jasień w roku 2022"

66-620 Gubin

Zamówienie z wolnej
ręki w myśl art. 214 ust.
1 pkt 5

FENIKS V Sp. z o.o., 44100 Gliwice ul. Pionierów
8; Oddział 68-200 Żary
ul. Okrzei 31-33,
NIP 9282038767

380.220,56 zł

ZPiOŚ.271.11.2021.MŁas
USŁUGI
„Przebudowa chodnika pomiędzy ul. OGÓLNOBUDOWLANE
XX Lecia i ul. Wąską w Jasieniu”
AdBud
ADRIAN
IWANIUCH
68-300 Lubsko,
ul. Cypriana Norwida
52/4

139.846,08 zł

9.

ZPiOŚ.271.12.2021.MŁas
"Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług
opiekuńczych na rzecz osób
wymagających tej formy pomocy,
zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Jasień
w roku 2022"

10.

ZPiOŚ.271.13.2021.MŁas
„Bieżące utrzymanie czystości dróg
na terenie Gminy Jasień
wraz z zabezpieczeniem utrzymania

Medis24 Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/U2,
00-870 Warszawa

402.665,00 zł

Zakład Komunalny w
Jasieniu Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 9,
68-320 Jasień

382 320,00 zł

zimowego w roku 2022

XXV. 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

str. 127

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 14,74 km dróg zaliczonych do
kategorii gminnych dróg publicznych. Po za terenem miasta gmina posiada 34,51 km dróg
publicznych. Ponadto w mieście znajduje się 8,77 km dróg wewnętrznych w skład których
wchodzi również ścieżka rowerowa relacji Jasień - Lubsko o długości 0,50 km (w m.
Budziechów).
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 roku 2021 r. na terenie miasta i gminy przeprowadzono:
•

remonty nawierzchni dróg polegające na uzupełnieniu ubytków asfalcie masą
bitumiczną;

•

wyrównanie i utwardzenie wszystkich dróg o nawierzchni szutrowej na terenie miasta
i gminy Jasien,

•

naprawa drogi gminnej w m. Wicina (do cmentarza) wraz z odtworzeniem rowu
melioracyjnego;

•

naprawa drogi w m. Guzów wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego,

•

wykonanie ogrodzenia metalowego wokół krzyża w m. Zabłocie;

•

zebrano z poboczy dróg publicznych nadwyżki ziemi;

•

wyczyszczono i udrożniono rowy przydrożne na terenie m. Jasień;

•

przebudowa chodnika przy ul Wąskiej - koszt inwestycji: 121 497,60 zł;
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Fot. Chodnik przy ul. Wąskiej

•

remont placu przy ul Strażackiej koszt inwestycji – 18 545,20 zł;

str. 129

Fot. Plac przy ul Strażackiej.

•

remont nawierzchni bitumicznej na części ul. Strażackiej – koszt inwestycji
90 000,00 zł ;

Fot. ul Strażacka.
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•

przebudowa drogi w miejscowości Jabłoniec – koszt inwestycji: 1 370 456,82zł;

Fot. Przebudowana droga we wsi Jabłoniec
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Fot. Droga we wsi Jabłoniec

•

czyszczenie i udrożnienie wszystkich studzienek kanalizacji deszczowej znajdujące
się na terenie miasta;

•

remont drogi wewnętrznej działka nr 893/1 w Jasieniu – koszt inwestycji: 30 750,00
zł;

•

budowa chodnika po obu stronach drogi w ramach porozumienia z Powiatem
Żarskim przy ul Tytusa Korczyka w Jasieniu na odcinku 10 mb- koszt inwestycji po
stronie Gminy Jasień: 12 355,25 zł;

•

zagospodarowanie skweru przu ul. Powstańców Warszawskich w Jasieniu – koszt
inwestycji: 51 596,39 zł;
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Foto. Skwer przy ul. Powstańców Warszawskich

•

odnowienie znaków poziomych w mieście na drogach publicznych, wszystkich
przejściach dla pieszych – 20 przejść;

•

montaż nowych znaków pionowych na terenie miasta i gminy Jasień;

•

sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg ul. Agrestowa, Tokarska,
Energetyczna, Żwirowa i Geodetów;

•

na terenie miasta wymieniono 5 tablic ogłoszeniowych.
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Foto: Tablica ogłoszeń

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg
Gmina Jasień posiada 648 punktów (opraw ) oświetleniowych w większości zamontowanych
na słupach energetycznych nie stanowiącej naszej własności.
W ramach modernizacji zamontowano 6 nowych punktów świetlnych oprawy LED -w m.
Guzów (4 szt) i m. Świbna (2 szt). Postawiono dwie lampy solarne w m. Wicina (1 szt)
i Guzów (1 szt). W miejscowości Budziechów wymieniono 6 słupów oświetleniowych
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Foto. Latarnie w m. Budziechów

W m. Jasień wymieniono12 opraw świetlnych na nowe ledowe.
Na ul. Żeromskiego i ul. Wąskiej wymieniono łącznie 17 lamp ulicznych ( ul. Żeromskiego 10
szt. ul. Wąska 7 szt.);

Foto. ul. Wąska, latarnie
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Foto . ul. Żeromskiego , latarnie

Łączny koszt wymiany słupów oświetleniowych w m. Budziechów i Jasień wyniósł79 000,00 zł
W ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa wykonano doświetlenia dwóch przejść
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Budziechów. Łączny koszt inwestycji:
47 355,00 zł w tym koszt Gminy Jasień wyniósł: 23 678,00 zł.

Foto: Doświetlenie przejścia dla pieszych w m. Budziechów
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Dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Jasień była: ENERGA Obrót S.A. ul. Grunwaldzka
472, z Gdańska.

3. Komunikacja
W roku 2021 nadal było realizowane porozumienie z dnia 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 na rok 2021 wyniósł 11.536,00 zł.
4. Wodociągi i kanalizacja

W Gminie Jasień siecią wodociągową i kanalizacyjną zarządza Zakład Komunalny Sp.
z o.o. 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 77,77 km.
Sieć kanalizacyjna w mieście Jasień na osiedlach przy ul. Tenisowej i ul. Wąskiej jest
częściowo 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 21,06 km.
Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków położonej na terenie miasta.
Oczyszczalnia wybudowana została w 2011 r.
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Zestawienie inwestycji wodno-kanalizacyjnych wykonanych na terenie
Gminy Jasień w 2021 r.
Lp.
1.

2.

Nazwa inwestycji

Długość rurociągu
[m]
„Rozbudowa sieci wodociągowej Rury PCV Ø110 –
rozdzielczej dla uzbrojenia terenów 268,26 m
inwestycyjnych położonych przy ul.
Kruczej w Jasieniu”.
„Budowa
sieci
kanalizacyjnej Rury PCV Ø200 –
z przyłączeniami w miejscowości Jasień 1259,08 m
obejmująca
ul.
Sienkiewicza, Rury PCV Ø160 –
Porzeczkową, Żurawią, Kruczą, Lipową 300,40 m

Koszt inwestycji [zł]
brutto
47.580,64 zł

982.401,00 zł

i Leśną”.

Wartość przychodów w 2021 roku uzyskana z działalności zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków:
•

sprzedaż wody -

812.254,65 zł,

•

odbiór ścieków -

950.797,63 zł,

•

opłata stała woda - 130.045,86 zł,

•

opłata stała ścieki -

•

opłata stała ogródki - 20.953,05 zł.

52.862,52 zł,
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