W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia
przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań
i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji
społeczno - gospodarczej gminy Jasień.
Dziękuję radnym wszystkich kadencji, pracownikom, przedsiębiorcom
i mieszkańcom za współudział i pomoc w realizacji moich zamierzeń.
Nie wszystkie planowane zadania udało się zrealizować, głównie
z powodu ograniczeń finansowych, a także zmiany koncepcji i priorytetów
w trakcie kadencji.
Mam jednak nadzieję, że nowo wybrany burmistrz wraz z radnymi także
podejmować będą takie działania, by nasza gmina rozwijała się prężnie i była
coraz piękniejsza, czego z całego serca życzę.
Z poważaniem
Burmistrz Jasienia
Helena Sagasz

Sprawozdanie Burmistrza Jasienia Heleny Sagasz
z realizacji najważniejszych zadań w okresie pełnienia funkcji burmistrza

Jasień – przemysł, miejsca pracy.
Dzięki prowadzonej polityce współpracy z dyrekcją byłej Fabryki Maszyn
Budowlanych ZREMB, powstały nowe zakłady pracy takie jak: Techtrans, PET,
STAL MONT, Felgenhauer & Steinbach, CRM Metale Czarnecki i nadal działa
część Fabryki Maszyn Budowlanych. Cały majątek został zagospodarowany, co
daje zatrudnienie około 500 osobom.
Pozyskano nowego inwestora, który wybudował nowy zakład pracy – LINSTAL,
w którym zatrudnionych jest obecnie 110 pracowników, produkujący
kontenerowe wytwórnie betonu i asfaltu na rynki świata.
Od podstaw powstała firma JUBO TRANS oraz EKOPOL zatrudniające około 160
osób.
Po upadłej Fabryce Mebli powstała bardzo prężnie działająca firma ERGOLET
produkująca sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i dająca
zatrudnienie dla około 150 osób.
Także nowym zakładem pracy jest firma JOKER zajmująca się szyciem
garniturów.
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Przy ul. Brukowej działa firma M.A.A.P, przy ul. Tarnopolskiej powstała stacja
diagnostyczna.
Od wielu lat w Jasieniu działają firmy: LASMA i SALEX.
Na bazie majątku byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, pomimo
ogromnych trudności ze znalezieniem nabywców, powstały firmy: Kuxmann
sp. z o.o. firma czeska, Smyka Kazimierz i Puzio Zbigniew, Malarnia Niżyński
i Rekusz, Hebda Jan, Przybylska – Kroczak Beata, Opiela Franciszek i Ewa.
Powstały również mniejsze zakłady na terenie wiejskim.
Planowane do wybudowania lub w trakcie budowy hale, na które wydano
pozwolenia na budowę:
1. LINSTAL sp. z o.o. ul. Tarnopolska 12 – rozbudowa zakładu o halę
produkcyjną o pow. 3000m² do produkcji kontenerowych wytwórni
chłodzenia składników mieszanek betonowych technologią chłodzenia
wyparnego oraz obiektów towarzyszących ,
2. FMB ZREMB ul. Przemysłowa – budowa hali namiotowej o pow. ok.400m²,
3. FELGENHAUER sp. z o.o. ul. Przemysłowa – budowa hali magazynowej
o pow. 2000m².
4. EKOPOL PPHU ul. Krucza 8 – budowa hali o pow. 1100m²,
5. Leszek Czarnecki AUTO-CARMAX 2000 – przystosowanie istniejącej hali do
stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
6. Techtrans sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15 – dobudowa dwóch hal produkcji
tunelowych reaktorów mikrofalowych. Modernizacja istniejącej zabudowy
przemysłowo-biurowej. Przebudowa części infrastruktury podziemnej oraz
przebudowa istniejących placów o nawierzchni utwardzonej.
7. Powstaje stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt
skupu złomu (droga wewnętrzna przy ul. Wesołej za stacją BP) - inwestor
Grzegorz Alechno.
Nowe miejsca pracy powstały też w branży handlowej – Biedronce, Dino i stacji
benzynowej.
Bezrobocie w najgorszym okresie wynosiło 1260 osób, obecnie 469 osób.

Inwestycje związane z ochroną środowiska.
1. Rozbudowano oczyszczalnię ścieków przy ul. Żytniej (zbiornik do którego
dowożono ścieki beczkowozami i poddawano je oczyszczeniu).
2. Wybudowano nową oczyszczalnię w wraz z kolektorem i siecią
wodociągową w ulicy Przemysłowej i innych ulicach, by połączyć je
z oczyszczalnią ścieków poza granicami miasta.
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3. Wybudowano kanalizację wraz z przyłączeniami do granicy działek
obejmującą ulice: Lubska, Mickiewicza, Rolnicza, Akacjowa, Letnia,
Brzozowa, Brukowa, Konopnickiej, XX Lecia, Jana Pawła II, Piątkowskiego,
Konstytucji 3 Maja, Sowia, Żeromskiego, Tenisowa, Jasna, Obrońców,
Wąska.
4. W trakcie budowy kanalizacji są ulice: część Granicznej, Plac Armii Krajowej,
Podmokła, Mała, Boczna, Żwirowa, część Kościelnej i Plac Wolności.
5. Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji
w pozostałej części miasta.
6. Wprowadzono program likwidacji eternitu.
7. Dzięki kontrolom prowadzonym przez Straż Miejską porządkowana jest
gospodarka ściekowa poprzez budowę szczelnych szamb i wywóz ścieków
do oczyszczalni.

Chodniki i drogi
1. Wybudowano chodniki w części ul. Konopnickiej, ul. Lubska – prawa strona,
ul. XX Lecia, Plac Wolności, Piątkowskiego, Jana Pawła II, Konstytucji 3 Maja,
Ogrodowa, Obrońców, Żarska, Plac Armii Krajowej. Z płytek odzyskanych
przełożono chodnik na ul. Parkowej i Kościuszki wspólnie ze Starostwem
Powiatowym realizowaliśmy inwestycję budowy chodnika przy
ul. Kolejowej, a w trakcie realizacji jest ul. Sienkiewicza. Wspólnie z firmą
LINSTAL wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową w ul. Tarnopolskiej.
2. Pozyskano środki na budowę obwodnicy Jasienia i wprowadzono inwestycję
do realizacji.
3. Wybudowano z kostki polbruk drogę na ulicy Brukowej i wjazd na osiedle
obok Biedronki,
4. Przebudowano Plac Armii Krajowej i Graniczną nadając nowy kształt
skwerowi przy przystanku autobusowym.
5. Przebudowano ulice M.Konopnickiej do wjazdu na ulice Wąską i część
ul. Obrońców,
6. Wspólnie z firmą JUBO TRANS wybudowano drogę dojazdową do zakładu
tj. ul. Wesołą,
7. Zakupiono grunt na poszerzenie drogi dojazdowej do firmy Ekopol i Salex.
Utwardzono drogę tłuczniem i wspólnie z przedsiębiorcami wykonano
chodnik.
8. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zrealizowano inwestycję
przebudowy drogi z Jasienia do Guzowa. Obecnie realizowana jest
inwestycja przebudowy drogi Budziechów – Białków.
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9. Przeprowadzono rewitalizację parku podczas której wykonano nowy
chodnik przez park i przy ulicy Spacerowej (wzdłuż placu zabaw od ulicy
Okrzei),
10. Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała część chodników przy ulicy Wąskiej
i Tenisowej,
11. Wykonano chodnik z kostki polbruk od ulicy XX Lecia do ulicy Wąskiej,
12. Ułożono chodnik na ul. Sybiraków.
13. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym wybudowano chodnik przy
ul. Kolejowej a w trakcie budowy jest chodnik przy ul. Sienkiewicza.

Jasień – oświata
Szkoła Podstawowa w Jasieniu:
- termomodernizacja szkoły podstawowej w Jasieniu, zakres prac obejmuje
wymianę okien, wymianę instalacji grzewczej (grzejniki, kotłownia i inne prace),
zainstalowanie pompy cieplnej, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian.
- wybudowanie nowych schodów wewnątrz budynku szkoły podstawowej
i wyremontowanie toalet,
- remont instalacji wodnej, korytarzy, kotłowni, kuchni, pomieszczeń
socjalnych, dachu budynku głównego oraz dachu stołówki szkoły, świetlicy,
schodów budynku i sali gimnastycznej,
- renowacja bieżni żużlowej, malowanie elewacji sali gimnastycznej i wymiana
instalacji elektrycznej sali, remont harcówki.
Szkoła Podstawowa w Wicinie:
- remont schodów, elewacji, dachu nad stołówką i szatnią oraz toalet,
- docieplenie ściany w części przedszkolnej,
- wymiana wszystkich okien,
- wykonanie prac dekarskich,
- modernizacja instalacji CO oraz pomieszczeń zmywaka.
Szkoła Podstawowa w Golinie:
- remont elewacji budynku, dachu, kuchni, pomieszczeń sanitarnych i toalet,
Wymiana wszystkich okien,
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Gimnazjum w Jasieniu:
- dokończenie budowy budynku szkoły,
- wymiana części okien,
- remont dachu budynku i sali gimnastycznej, biblioteki,
- wykonanie opierzenia, wymiana rynien i elewacji budynku.
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Przedszkole Samorządowe w Jasieniu:
- remont kuchni, korytarza i toalet,
- wymiana części okien.

Obiekty sportowe
1. Wybudowano kompleks boisk przy Szkole Podstawowej z programu
„ORLIK”.
2. Wyremontowano kort tenisowy łącznie z wykonaniem trybun i dojściem
przy ul. Tenisowej.
3. Przy bloku 80-rodzinnym ustawiono bramki na boisku do piłki nożnej.
4. Na stadionie zrobiono odwiert studni, wymieniono murawę w polach
karnych, wykonano nowe trybuny. Budynek przeszedł gruntowny remont wymieniono okna, pokrycie dachowe i centralne ogrzewanie,
pomieszczenia łazienek wyposażono w nowe umywalki i kabiny
prysznicowe oraz położono glazurę podłogową i ścienną. W pozostałych
pomieszczeniach wymieniono podłogi oraz wyposażono w nowe stoły
i krzesła. Wspólnie z zarządem klubu sportowego i zawodnikami urządzono
małe boisko treningowe. Cały teren przed budynkiem został wyłożony
kostką polbruk.
5. Tzw. Ośrodek Sportu i Rekreacji – uzupełniono i odnowiono całość
ogrodzenia (oprócz terenu od rzeki); wykonano nową scenę; ułożono
z odzyskanych płytek z chodników nowe wejście na obiekt; wykonano nowe
przyłącze do brodzika; wykonano nowe ławki.

Instytucje kultury
Biblioteka
1. Przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń.
2. Wyposażono w profesjonalny sprzęt i bogaty księgozbiór.
3. Wykonano elewację i wymieniono okna w całym budynku
i przeprowadzono prace remontowe siedzibach ADM i Spółce Zakład
Komunalny, łącznie z ogrzewaniem.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
1. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia łącznie z wymianą podłóg, okien
i drzwi i wyposażono w nowe krzesła i stoły.
2. W jednym z pomieszczeń urządzono świetlicę socjoterapeutyczną, która
została wyposażona w niezbędny sprzęt.
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Przeniesienie siedziby Urzędu.
Wyremontowano budynek przejęty od FMB z przeznaczeniem pod siedzibę
Urzędu Miejskiego i instytucji mających siedzibę poza byłym urzędem.
Większość prac remontowych została wykonana przez osoby bezrobotne
zatrudnione w ramach robót publicznych i pracowników urzędu. Podłogi
z parkietu i umeblowanie biur odbyło się za zobowiązania podatkowe
upadających firm ZPD i Fabryki Mebli. Decyzja ta pozwoliła wyprowadzić OPS
i Świetlicę Socjoterapeutyczną z budynku przy ul. Okrzei. W budynku Urzędu
Miejskiego posiada również siedzibę Zespół Lekarza Rodzinnego, Związek
Nauczycielstwa Polskiego, Telewizja Kablowa, Koło Łowieckie, gabinet
stomatologiczny i co najważniejsze nowo otwarta Izba Pamięci.

Bezpieczeństwo publiczne:
Po przerwie w funkcjonowaniu posterunku policji w Jasieniu doprowadzono do
ponownej działalności. Pomieszczenia posterunku zostały wyremontowane na
koszt gminy i wyposażone w nowe biurka.
Straż Miejska wykonując swoje zadania wynikające z ustawy między innymi
w ramach zapobiegania dewastacji mienia oraz bezpieczeństwa zainstalowała
monitoring w centrum miasta, parku, placu zabaw i 3 kamery na osiedlu przy
ul. Tenisowej. Systematycznie reagowano na zagrożenia ze strony bezpańskich
psów umieszczając je w schronisku.

Estetyka miasta.
1. Dokonano nasadzeń żywopłotów głównie w centrum miasta oraz przy
ul. XX Lecia i Jana Pawła II. Każdego roku dokonuje się nasadzeń kwiatów
w donicach na skwerach w amplach i ciągu chodnika od przystanku PKS do
budynku byłego urzędu.
2. Wykonano odnowę części elewacji w centrum miasta i ul. XX Lecia.
3. Wykonano nowe stragany na placu targowym.
4. Doprowadzono do estetycznego wyglądu obiekt przystanku autobusowego
przy którym wybudowano szalet miejski.
5. Urządzono plac zabaw przy osiedlu pomiędzy ul. XX Lecia i Wąską.
Wyposażono w nowe urządzenia plac zabaw w parku. Spółdzielnia
Mieszkaniowa wymieniła urządzenia na placu zabaw przy ul. Wąskiej
i urządziła nowy plac zabaw przy osiedlu ul. Tenisowej.
6. W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego doprowadzono do
realizacji przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych do bardzo
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dużej inwestycji pod nazwą „Przebudowa koryta rzeki Lubsza” wraz
z budową kładki na rzece za osiedlem przy ul. Tenisowej. Odmulono rzekę
Lubsza od ul. Tarnopolskiej do Białkowa. Wybudowano most na rzece
Widuni.
7. W ramach likwidacji barier architektonicznych wybudowano podjazd przy
budynku Urzędu Miejskiego, do gabinetu rehabilitacyjnego oraz Zespołu
Lekarza Rodzinnego przy ul. Okrzei. W mieście działają dwa Zespoły Lekarza
Rodzinnego i 2 gabinety stomatologiczne. W wyniku braku chętnych
zrezygnowano z prywatnych gabinetów specjalistycznych.
8. Wyłączona została kotłownia miejska, która dostarczała ciepło do osiedla
przy ul. Wąskiej, XX Lecia i Urzędu Miejskiego. Do tych budynków ciepło
dostarczane jest z lokalnych kotłowni gazowych. Dzięki doprowadzeniu
gazu Spółdzielnia Mieszkaniowa zlikwidowała kotłownię olejową przy
ul. Tenisowej.
9. Uporządkowano temat zarządzania budynkami w których znajdują się
lokale gminne i własnościowe poprzez powołanie wspólnot
mieszkaniowych, które z dobrym efektem remontują swoje budynki
wpływając na estetykę miasta.
10. Zainstalowano nowe oświetlenie uliczne w centrum miasta (skwery przy
kościele) oraz przy ul. Okrzei, Budowlanych, Zielnej i Przemysłowej;
zmodernizowano całość oświetlenia w mieście i gminie wymieniając na
lampy na energooszczędne z jednoczesnym uzupełnieniem w miejscach
brakujących
11. Sporządzono koncepcję zagospodarowania centrum miasta (skwery przy
kościele).

OSP
Prace wykonane w obiekcie OSP Jasień, który początkowo w części zajmowany
był przez szwalnię:
1. Wykonanie polbruku na wjazdach obok budynku OSP, chodnika do budynku
i wjazdów do garaży, przyłącza szamba oraz odpływów deszczówki.
2. Wymiana drzwi garażowych, drzwi wejściowych i okien plastikowych.
3. Modernizacja centralnego ogrzewania i założenie ciepłej wody oraz
wymiana komina CO.
4. Malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz wymiana podłogi
w świetlicy. Zakup stołów i krzeseł oraz montaż alarmu w budynku remizy.
5. Zakup samochodu Jelcz.
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Prace wykonane na obiekcie OSP Zabłocie:
1. Wymiana okien, szamba oraz wykonanie ogrodzenia i wyposażenia placu
zabaw.
2. Malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Gospodarka przestrzenna
1. Przygotowanie terenów pod budownictwo indywidualne na terenie
miejskim i wiejskim.
2. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Wicina. Sporządzono dla Zabłocia - Rada nie uchwaliła.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Ogrodowa,
Budowlanych, Tartaczna.
4. Studium i kierunki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.
(2012)
5. Strategia Rozwoju Gminy Jasień 2014-2020
6. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami + GEZ
7. Plan Ochrony Parku Kulturowego w Wicinie
8. Strategia Rozwoju turystyki Woj. Lubuskiego – wpisana Wicina.

Inne
1. Powiększono majątek gminy między innymi przez przyjęcie około 100 ha
gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Grunty
przeznaczono m.in. pod budowę oczyszczalni, cmentarz, budowę świetlicy,
grodzisko, boiska, przepompownie.
2. W gminie ufundowano 5 sztandarów: 3 w Szkołach Podstawowych, OSP
i Urzędzie Miejskim.
3. Dzięki zaangażowaniu kresowian i sybiraków we współpracy z gminą
ustawiono pomnik przy ul. Tarnopolskiej i tablice na pomniku przy wejściu
na cmentarz.
4. Dofinansowano remonty kościołów zabytkowych w Jasieniu, Budziechowie
i Wicinie.
5. Badania mammograficzne – rocznie około 300 kobiet jest przebadanych
w mammobusie przy Urzędzie Miejskim.
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Informacja o realizacji najważniejszych zadań na terenie wiejskim
Zabłocie
1. Oświetlenie wsi.
2. Wodociąg.
3. Internet szerokopasmowy i telefonizacja wsi.
4. Wykonanie odprowadzenia wód przy drodze wjazdowej z Jasienia do
Zabłocia.
5. Wprowadzenie jednostki OSP do krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Wyposażenie jednostki OSP w samochód pożarniczy średni
i sprzęt.
6. Udział w pracach związanych z przeniesieniem kościoła do byłego budynku
świetlicy wiejskiej i sklepu.
7. Remont świetlicy remizy strażackiej – wymiana okien, malowanie,
wybudowanie zbiornika na ścieki.
8. Urządzenie i ogrodzenie placu zabaw.
9. Ogrodzenie cmentarza.
Guzów
1. Oświetlenie
2. Internet szerokopasmowy i telefonizacja wsi.
3. Na gruntach przejętych od ANR z dofinansowania ze środków unijnych
wybudowano i wyposażono świetlicę wiejską.
4. Otwarcie punktu bibliotecznego wraz z wyposażeniem w komputery i inny
sprzęt w nowo wybudowanej świetlicy
5. Wyposażenie wsi w plac zabaw.
6. Ustawienie nowego przystanku autobusowego.
Wicina
1. Oświetlenie wsi.
2. Telefonizacja i Internet szerokopasmowy.
3. Wybudowanie szamba i toalet dla potrzeb świetlicy wiejskiej.
4. Wybudowanie parkingu dla rowerów.
5. Uchwalenie planu przestrzennego zagospodarowania.
6. Przejęcie 35 ha gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych – Grodzisko.
7. Wyznaczenie granic parku kulturowego.
8. Uchwalenie Planu Ochrony Parku Kulturowego.
9. Doprowadzenie do ujęcia inwestycji o wartości około 10 mln złotych na
listę projektów regionalnych – kontrakt regionalny.
10. Zakup przystanku autobusowego.
11. Prowadzenie prac remontowych w Szkole Podstawowej – wymiana okien,
wyposażenie boiska w bramki, wyposażenie świetlicy w krzesła i stoły oraz
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załatwienie od sponsora 170 metrów paneli podłogowych i 200 m² płyt
OSB.
12. Zakup placu zabaw.
13. Mechaniczne odmulenie i usypanie grobli na rzece Widunia, Kanał B.
Roztoki
1. Odnowienie świetlicy wiejskiej.
2. Doprowadzenie wody, światła, telefonów, internetu szerokopasmowego.
3. Przystanek autobusowy.
4. Oświetlenie wsi i telefonizacja.
Bieszków
1. Oświetlenie wsi.
2. Doprowadzenie wody.
3. Doprowadzenie sieci telefonicznej i internetu szerokopasmowego.
4. Urządzenie placu zabaw.
5. Doprowadzenie energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej.
6. Ułożenie kostki polbruk na cmentarzu.
Świbna
1. Doprowadzenie wody do wsi i Domu Harcerza.
2. Zainstalowano oświetlenie uliczne.
3. Doprowadzono sieć telefoniczną i internet szerokopasmowy.
4. Zakupiono stoły i krzesła do świetlicy.
5. Urządzono plac zabaw.
6. Ustawiono nowe przystanki autobusowe.
7. Doprowadzono do wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej.
Mirkowice
1. Doprowadzenie oświetlenia ulicznego.
2. Doprowadzenie sieci telefonicznej i internetu szerokopasmowego.
3. Wyremontowano pomieszczenie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
którą mieszkańcy wyrażając zgodę oddali do ANR a następnie do sprzedaży.
4. Zlikwidowano ujęcie wodne i doprowadzono wodę z Jasienia.
5. Zakupiono plac zabaw.
Jabłoniec
1. Doprowadzenie wody.
2. Założenie oświetlenia ulicznego.
3. Doprowadzenie sieci telekomunikacyjnej i internetu szerokopasmowego.
4. Remont świetlicy wiejskiej, w której zorganizowano i wyposażono punkt
biblioteczny.
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5. Udział w remoncie kościoła.
6. Udział w budowie szatni na boisku sportowym.
7. Urządzenie placu zabaw.
8. Urządzenie i wyposażenie parkingu dla rowerzystów (Fundacja Natura).
9. Ustawienie tablic ogłoszeniowych i informacyjnych.
10. Sporządzenie projektu na przebudowę drogi wiejskiej.
Golin
1. Doprowadzenie wody.
2. Oświetlenie wsi.
3. Doprowadzenie sieci telekomunikacyjnej i internetu szerokopasmowego.
4. Częściowy remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.
5. Urządzenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego.
6. Prowadzenie placówki oświatowej.
Jaryszów
1. Remont i wyposażenie byłej kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską.
2. Doprowadzenie oświetlenia ulicznego, wody, sieci telekomunikacyjnej
i internetu szerokopasmowego.
3. Wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynków przejętych od ANR
do oczyszczalni w Jaryszowie.
4. Zlikwidowanie ujęcia wodnego i doprowadzenie wody z Jasienia.
5. Remont mieszkań przejętych od ANR Zielona Góra.
Lipsk Żarski
Założenie oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej i internetu
szerokopasmowego.
Lisia Góra
1. Doprowadzenie oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej i internetu
szerokopasmowego.
2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.
3. Wybudowanie chodnika z kostki polbruk przy drodze wojewódzkiej.
Bronice
1. Doprowadzenie oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej i internetu
szerokopasmowego.
2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła.
3. Doprowadzenie wody.
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Zieleniec
Doprowadzenie
wody,
instalacji
oświetlenia
telekomunikacyjnej i internetu szerokopasmowego.

ulicznego,

sieci

Jasionna
1. Doprowadzenie oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej i internetu
szerokopasmowego.
2. Doprowadzenie sieci wodociągowej.
3. Wyremontowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Jurzyn
1. Doprowadzenie wody do wsi, ogrodzenie cmentarza.
2. Założenie oświetlenia ulicznego, internetu szerokopasmowego i sieci
telekomunikacyjnej.
Budziechów
1. Zainstalowanie oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej i internetu
szerokopasmowego.
2. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej.
3. Wybudowanie ścieżki rowerowej.
4. Współudział w budowie chodników przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
5. Remont świetlicy wiejskiej.
6. Udział w remoncie zabytkowego kościoła.
7. Wybudowanie sieci gazowej.
8. Ustawienie przystanku autobusowego.

Sytuacja finansowa gminy Jasień
Na dzień 1 stycznia 2013r. Gmina Jasień posiadała zobowiązania z tytułu
pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 921.014.90 zł oraz z tytułu
4 kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 7.262.922 zł. Na dzień
1 stycznia 2014r. zobowiązania gminy z tytułu pożyczki wyniosły 809.378.90
natomiast z tytułu kredytów łącznie 5.758.543 zł i wynikały również z 4 umów.
Gmina spłaciła swoje zobowiązania z tytułu rat kredytu i odsetek zgodnie
z zawartymi umowami i w obowiązujących terminach spłaty.
Gmina przestrzegała wskaźników zadłużenia i spłaty zobowiązań. Gmina
zachowała wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r.
o finansach publicznych. Dopuszczalny limit zadłużenia wyniósł 60,00% gmina
osiągnęła 33,27%. Wskaźnik spłaty zadłużenia na dzień 01.01.2013r. wyniósł
6,75% a na dzień 31.12.2013r. 9,05% przy dopuszczalnym wskaźniku
15%.Gmina na bieżąco realizuje zobowiązania z tytułu ZUS i podatków.
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Pozyskane środki w złotych
1. Oczyszczalnia z kolektorem w ul. Przemysłowej: ogółem 7.075.079 dofin.
3.841.461
2. Kanalizacja:
I. Kolektor tłoczny 1.200.000; dofin.226.825
II. Kanalizacja: ul. Lubska, Mickiewicza, Rolnicza, Akacjowa, Brzozowa,
Brukowa i Konopnickiej: 4420.791; dofin.2695.604
III. Kanalizacja: ul. XX Lecia, Piątkowskiego, Jana Pawła II, Konstytucji
3 Maja, Sowia, Żeromskiego, Tenisowa: 1943.888; dofin.1.185.297
IV. Kanalizacja: ul. Graniczna, Plac Armii Krajowej, Podmokła, Mała,
Boczna, Żwirowa, Kościelna, Plac Wolności: 1.485.662; dofin.905.891
V. Budowa kanalizacji w Budziechowie: 2.241.072; dofin. 1.020.325
3. Wodociągi:
I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronice, Jasionna, Jurzyn,
Świbna(część): 1781.351; dofin. 1.010.616
II. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaryszów: 460.617;
dofin.280.268
III. Budowa sieci wodociągowej Jasień – Mirkowice: 59.092; dofin. 14.092
IV. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bieszków, Roztoki,
Świbna, Golin, Jabłoniec: 433.600; dofin.189.403
4. Gazyfikacja Budziechowa.
5. Świetlice wiejskie
I. Budowa świetlicy wiejskiej w Guzowie: 1.204.503; dofin.493.220
II. Remont świetlicy wiejskiej w Lisiej Górze: 165.545; dofin.100.942 Lisia
Góra(dach 22.419-brak dofinansowania);
III. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisiej Górze: 9.323; dofin.6.064
IV. Remont świetlicy wiejskiej w Jabłońcu etap I: 54.882; dofin.33.739
V. Remont świetlicy wiejskiej w Bronicach: 78.878; dofin.51.081
VI. Remont świetlicy wiejskiej w Jaryszowie: 81.259 (brak dofinansowania)
6. Rewitalizacja parku etap I; 280.733; dofin.180.308
7. Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja: 109.047; dofin.62.059
8. Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Jasień, Jabłoniec,
Bronice, Golin: 100.000; dofin.65.040
9. Restrukturyzacja i odbudowa rzeki Lubszy: 5.802.017; dofin.5.802.017
10. Remont kotłowni na stadionie: 5.217; dofin.3.115
11. Termomodernizacja szkoły: 1202.748; dofin.948.083
12. Moje boisko „Orlik”: 1.120.000; dofin.666.000
13. Remont biblioteki w Jasieniu: 166.972; dofin.103.878
14. Budowa ścieżki rowerowej: 1.442.433; dofin.1226.068
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15. Inne projekty:
1. Kuchnia smaków łącząca pokolenia: 23.264; dofin.23.264
2. Udekoruj własną przyszłość: 45.267; dofin.45.267
3. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach
podstawowych gminy Jasień: 141.059; dofin.141.059
4. Festiwal kultur dawnych: 5.965; dofin.3.600
5. Festyn 3 Maja- Moja Mała Ojczyzna: 12.500; dofin.8.553
6. Festyn dożynkowy 2012: 13.992; dofin.9.533
7. Resortowy Program dofinansowania placówek wsparcia dziennego:
12.000; dofin.11.300
8. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi: 3.650; dofin.3.650
9. Usuwanie wyrobów zawierających azbest: 7.311,60; dofin.7.311,60
MGOPS
1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS: 573.869;
dofin.513.613
2. Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną Tęczowy start dla
każdego wspólnie ze świetlicą socjoterapeutyczną: 55.383; dofin.41.354.
3. Program wspierający działania pomocy społecznej na rzecz
wyrównywania poziomu życia mieszkańców woj. lubuskiego: 19.800;
dofin.7.000
4. Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną „Jesteśmy aktywni”program skierowany do osób starszych: 4.884; dofin.4.044
5. Program w zakresie zatrudniania specjalistów „Równi”: 3.050;
dofin.2.440
6. Program wspierający działania pomocy społecznej na rzecz
wyrównywania poziomu życia mieszkańców woj. lubuskiego prowadzenie DDzPS: 39.300; dofin.33.300
7. Program wspierający działania pomocy społecznej na rzecz
wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego –
świadczenie usług opiekuńczych: 149.000; dofin.138.000
8. Program wspierający działania pomocy społecznej. Prowadzenie PKI
(wspólnie ze świetlicą środowiskową 2009r.: 33.070; dofin.10.000
9. Program wspierający działania pomocy społecznej na rzecz
wyrównywania poziomu życia mieszkańców (wspólnie ze świetlicą
2010): 14.970; dofin.5.000
10.Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ”Rodzina
w komplecie”: 32.860; dofin.25.000
11.Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną : 6.075; dofin.4.000
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12.Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną „Asystent rodziny”:
56.960; dofin.32.404
MGOK
1. Dni Przyjaźni Polsko-Niemieckiej: 23.047,39; dofin.17.285,54
2. Dni Jasienia - X-lecie współpracy partnerskiej miast Jasień i Döbern;
48.041,11; dofin.45.639,06
3. Partnerskie Dni Jasienia – spotkanie integracyjne: 41.539,84;
dofin.35.308,87
Biblioteka Publiczna
1. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek: 35.413; dofin.35.413
2. Dyskusyjne Kluby Książki: 5.320; dofin.5.320
3. Orange dla Bibliotek: 8.528; dofin.8.528
4. Program Rozwoju Bibliotek: 25.821; dofin.25.821
5. Aktywna Biblioteka: 8.672; dofin.8.672
6. Mikrogrant Podaj Dalej: 964; dofin.964
7. Praca.Enter.Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy: 2.000;
dofin.2.000
Szkoła Podstawowa w Golinie
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”- pomoce dydaktyczne i kolonie dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Wicinie
1. „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” 100.000
2. „Tu może być moje miejsce”: 8.178,73; dofin.4.974,99
3. „Hurra-Idę do przedszkola II”:77.476; dofin.61.476
4. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
Szkoła Podstawowa w Jasieniu
1. Monitoring wizyjny: 8.000; dofin.6.400
2. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej: 15.942,42; dofin.15.942
3. Radosna Szkoła: 11.895,65; dofin.11.895,65
4. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
Wymienione najważniejsze zadania nie zamykają listy innych działań, które
miały wpływ na rozwój naszej Małej Ojczyzny Gminy Jasień.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ich realizacji składam podziękowanie.
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