UCHWAŁA NR XLa211l09

RADY GMrNY inr-nzr<ow

Że|azków dnia 22 grudnia 2009 r.

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozrviąz5rwania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelrazków
na 2010 rok.

Y

Napodstawieart.18ust.2 pkt.15ustawyzdrua 8 marca 1990roku o samorządzie
gminnym( tekstjednolity Dz.U.Dz200| r. Nr 142,poz I59I z późniejszymizmianami) i
aft.4| ust 2 ustawyz dnia26 puŻdziernika1982r.o wychowaniuw trzeivtościi
przeciwdziałaniualkoholizmowi( tekstjednolity Dz.U. z2007 roku , Nr 70 ,poz.473
zpóźniejszymizmianami) oraz art.10ust.3 ustawyz dnia29 |ipca2005 roku o
przeciwdziałaniu
narkomanii(tekstjednolity.Dz.U. Dz2005 r. nr 179,poz1485z
późniejszymizmianami)
Rada Gminy Żelazków uchwala ,co następuje

s1
Prryjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozrviązywania Problemów
Alkohololvych oraz P rzeciw działaniaNarkomanii na terenie Gminy Żelazków
na 2O|0 rok wraz z załącznikiemnr 1: ,,Środki finansowe prze Znaczonena
rea|izację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiąrywania Problemów
Alkohololvych orazPtzeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Że\azków na 2010 rok .''

s2
.w

Wykonanie uchwĄ powierza się Wojtowi Gmin y Żelazkow .

s3
Uchwatawchodziw Ęcie z dniempodjęcia
Vce PRZEWODNT(.1^cy

W,ffińW)łr,

Uzasadnienie

Do UchwaĘNr XLa2n/09

Rady Gminy Że|azków
Że|azków dnia2} grudnia 2009 r

W sprawie Gminnego Programu ProfilakĘki i Rozrviązywania Problemów
A|koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Że|azków
na 2010rok.
Ustawa zdnia26października 1982roku o wychowaniu w ttzeźwościi
przeciwdziałaniualkoholizmowi ( tekstjednolity z2007 rDz.U. Nr 70, poz 473
ze zmianami) oraz ustawa z29lipca2005 roku o przeciwdziałaniunarkomanii
stanowi , ze do zadań własnychgminy na|eĘ tworzenie gminnego programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii .
Program zawieta harmonogram działań zgodny z zawaĘmi w ustawie
zadaniami własnymi gminy oraz określasposób ich realizacji.W rwiązkllz
pov,ryiszym zachodzi koniecznośćpodjęcia uchwĄ .

Y

i Rozwlązywania
GminnyProgramProfi|aktyki
oraz Przeciwdziałania
ProblemówAlkoholowych
Narkomaniina terenieGminyłe|azkówna
Y
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Wstęp
zatywanie
Nadmierne
oraz
substancji
spo4rwanie
alkoholu
psychoaktywnychjest powaimymproblemem zarówno dla samejjednostki jak i
dla całegospołeczeństwa.
Naduzywanie alkoholu i zabywanie substancji psychoaktywnych nie
ogranicza się tylko do szkód samych osób uzaleŻnionych,ale dotyczy członków
ich rodzin. Członkowie rodzin z najbliiszego otoczęnia osoby uza|eżnionęjzłją
w stanie ciągtego Stresu,co przyczynia się do występowania u nich stĄch
zaburzeń związanych z przystosowaniem, określanych mianem współ
uza|eżnienia.Szacuje się, ze ok, 40ń naszego społeczenstwato osoby współ
uza|eżnione.Współ uzaleinienie nie jest jednostką chorobową a|e zespołem
nieprawidtowegoprzystosowaniasię w środowisku.
Cechy współ uzaIeżnieniato:
- nieświadomewspomaganie choroby alkoholowej przez ostanianie i
ochronę osoby uzależnionejprzed konsekwencjami jej picia,
- koncentracjamyślii działańna osobie uzależnioneji jej piciu,
- poazucie bezradnościi godzenie się na ponoszęnię wysokich kosfów
spowodowanych naduŻywaniem alkoholu,
- cierpienie i chaos w zyciu uczuciowym, zt.ość,lęk, stany depresyjne,
zmiany nastrojuprowadzącedo sięganiapo środkiuspakajającei nasenne,
. zaburzeniapsychosomatyczne)stany lękowe i nerwice,
wymagająIeczenia i mogąuryskać poprawę stanu
osoby współ uza|eżmione
zdrowia psychicznego, korzystając Z pomocy terapeutycznej oferowanej im w
placówkach odwykowych.
Wainą grupą osób dotkniętych skutkami alkoholizmu lub narkomanii są
dzieci ryjące w rodzinach, gdziejedno lub oboje rodziców naduĘwa alkoholu
Iub zaĘwa substancjepsychoaktywne.Stanowią one' podobniejak osoby współ
uzaLeżnioneok.4 oń populacji. Dzieci te Ęją w bardzo silnym stresie, mają
poczucie niepewnościi obaw o przetrwanie i bezpieczeństwo całej rodziny.
Często sąświadkamilub ofiarami przemocy.
Zachowania agresywne' zaniedbywanie obowiązkow opiekuńczych i potrzeb
dziecka ptzez rodziców wywierają destrukcyjny wpĘw na zdrowie ftryczne i
psychiczne dzięci orazna cĄ ich proces rozwoju. Nalezy pamiętać,ie przemoc
domowa i powazne zaniedbania mogą lvystępować w związku z alkoholem
nawet wtedy, gdy nie występuje jeszcze kliniczne zdiagnozowanie uzależnienia
od alkoholu, |ecz tylko okręsowe upijanie się dorosĘch. Rezultatem
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alkoholizmu lub naduŻywaniaalkoholu lub narkotyków przez rodziców są
często szkody i krzywdy trwająceprzez cał'eĘcie.
Szacuje się, iz kaŻdego roku w Polsce rodzi się od kilku do kilkunastu
Ęsięcy dzięci z zaburzeniami spowodowanymi piciem alkoholu przez matki w
czasie ciw.Alkoholowy
ZespołPłodowy (FAS)' będący wynikiem uzywania
alkoholu przez kobietę w ciĘy, moze spowodować prenatalne uszkodzenie
centralnegouktadu nerwowego,niedoroTwój umysłowy i wiele innych anomalii,
skutkujących problemami w pómiejszym Ęciu dziecka. Nalezy pamiętaćnawet
najmniejszai|ośóalkoholu spoĄrtegoprzez kobietę w ciĘy,jest niebezpiecznai
prawidłowego rozwoju
szkodliwa
dla
dziecka.
Szczególnie
na
niebezpieczeństwo narazonesą dzieci kobiet nadutywających alkoholu.
Program Profilaktyki
Gminny
i
Rozwiąrywania
Problemów
Alkohololvych otaz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazkow
na 2010 rok określalokalną strategięw zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecmych i indywidualnych wynikających z naduzywania alkoholu i
zażrywaniasubstancjipsychoaktywnych. Jest kontynuacjąirozwinięciem działan
realizowanych przez Gminę Żelazków w oparciu o ustawę z dnia
26 puździernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałariu
alkoholizmowi otaz ustawę z 29 lipca 2005r.o przeciwdziałariu narkomanii.
Zgodnie z treścią tych ustaw zadania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej, & W szczególności: tworzenie warunków sprzyjających
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i narkotyków, działa|ność
wychowawczą i informacyjną ograniczanie dostępności do alkoholu i
narkotyków przede wszystkim przez dzieci i młodziei; Ieczenie, rehabilitację i
reintegrację osób uzaleŻnionych od alkoholu i narkotyków, zapobieganie
negatywnym następstwomnaduzywania alkoholu, narkotyków i ich usuwanie
orazptzeciwdział'anieprzemocy w rodzinie. Realizowanie tych zadan wymaga
długofalowych działaniach i zaangaŻowania wielu środowisk i grup
społecznych,wprowadzania skutecznych rozwiązan, szczególnie w odniesieniu
do pracy z dziecmi i młodzieżzą.
Przy konstruowaniu Programu na 20l0r.
uwzględniono doświadczenia z lat ubieglych, z których wynika, Że
najskuteczniejszajest profilaktyka skierowana do dzieci i młodziezyjako grupy
najbańziej naruŻonej na ryTyko wynikające ze spozywania alkoholu i
narkotyków. Dlatego naleĘ zapewnic właściwą organizację czasu wolnego
wraz ze wskazaniem właściwychwzorców zachowan.
Realizacja niniejszego Programu powinna przebiegaó w ścisłejwspóĘracy Z
placówkami oświatowo-wychowawcrymi,pomocą spoteczną shubą zdrowia,
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instytucjami strzegącymi porządku publicznego i przestrzegania prawa oraz
organizacjami pozarządowymi, ktorzy to poprzez swoje doświadczenie i
zaangazowanie są integralną częścią systemu profilaktyki i rozwiąrywania
probl emów uzalężmięfl.

l. CharakterystykaGminy
Gmina Że|azków jest połoiona w północno
wschodniej części powiafu
kaliskiego. Zajmuje ona powierzchnię 1l4 kilometrów kwadratowych(11,361
hektarów). Na dzien 30 listopada 2009r. zamieszkałąprzez 9213 mieszkańców
w tym 4501 męzcryzni 4712kobiet. Gmina Że|azków naleĘ do średnichgmin
w powiecie kaliskim. Na terenie Gminy Że|azków znajduje się pięć szkół.
podstawowych, dwa zespoĘ szkoł otaz przedszkole. Działają trzy świetlice
socjoterapeutyczne w których
dzieci mają zapewniony udział. w
zorganizowanych formach wypoczynku, atakże są dozyrviane.Pomoc osobom i
rodzinom będących w trudnej sytuacji zyciowej i materialnej prowadzi Gminny
ośrodekPomocy Społecznejw Żelazkowie. Na podstawie danych z Gminnego
ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy w 43 rodzinach występuje
problem alkoholizmu, w rodzinach tych jest 35 dzieci, natomiast problem
narkomanii występujew l rodzinie. W 2009 roku zatoŻono3 Niebieskie Karty.

II.CELEPROGRAMU
1 . Zapobieganie powstawianiu nowych,
niekorzystnych problemów
spotecznych wynikających z utywania alkoholu, narkotyków które aktualnie
występują.
2 . Wzrost świadomościwśród dzieci, młodzieĘ i dorosĘch w zakresie
problemów alkoholowych i narkotykowych.
J.
Promocja zdrowego stylu Ęcia wśródspołeczności
lokalnej oraz promocja
postawabstynenckich.
4. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego
przeciwdziałanieprzemocy w rodzinie .
5 . Zmniejszenie liczby osób uzaleŻnionych i naduzywających alkoholu lub
narkotyków.
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6. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa w zwią7ku z handlem napojami
alkoholowymi oraz prowadzenie procedur zmierzających do uzyskania
otzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zal<ładzielecznictwa
odwykowego.

I!I.ZADAN!A PROGRAMU
Zgodnie z art.41ust. l ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do
zadań własnychgminy na|eĘ..
pomocy terapeutyczneji rehabilitacyjnej dla osób
l. Zwiększenie dostępności
uzależnionych od alkoholu i narkotyków i zagrożonych uzależnieniem
. kontynuacja współpracy z Wojewódzkim
Za|<łademopieki
Psychiatrycznej w Sokołówce - OLZA (oddziałleczenia abstynenckiego),
ośrodkiem Leczenia Uza|einień w Murowańcu poprzez finansowanie
zajęć terapeutyczny ch dl a osó b uza|eżmionych,
prowadzenie zajęc terapeuĘcznych dla osób uza|eznionych od alkoholu
i narkoĘków,
prowadzenia poradnictwa indywidualnego i psychologicznego,
prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzalenionych po zakończonym
programie leczenia odwykowego ( klub abstynencki,,Pomocna Dłoń''),
prowadzenie rozmów interwencyjno
motywacyjnych z osobami
uza|eżnionymi w cel u zastosow ania |eczenia odwykowe go'
kierowanie przez GKRPA wniosków do sądu Rejonowego, celem
zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowego w stosunku do osób
które nagminnie naduzywają alkoholu,
poszerzeniezakresu funkcjonowania Punktu Konsultacyj nego

2. Udzielanie rodzinom, w których występująproblemy alkoholowe lub
narkomonii pomocy psychospołeczneji prawnej a takżeochrony przed
przemocą;
- prowadzenie działańmotywującychdo podjęcia Leczeniaodwykowego
wobec osób uzależmionychod alkoholu lub narkotyków,
- dofinansowanie działalnościŚwietlic Socjoterapeutycznych, w tym
dozywiania dzieci i młodzieĘ zrodzin z problemem alkoholowym lub
-6-
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Z problemem narkomanii a także zagroŻonvmi tymi uzaleŻnieniami,
oraz klubu abstynenta,,Pomocna
Dłoń'',
. dofinansowaniekolonii dla dzieci i młodzieĘ zterenugminy, zrodzin
gdzie występujeproblem alkoholowy lub narkotykowy,
- bezpłatne konsultacje terapeutyczne' psychologiczrte, pedagogiczne
oraz prawne dla członków rodzin z problemem alkoholowym,
narkotykowym oraz oftarprzemocy,
- organizacja i finansowanie szkoleń dla osób mających bezpośredni
kontakt z oftaramii sprawcami przemocy.

v

3. Prowadzenie proJilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szko le niowej w zakresie rozwiązywania pro blemów alko h olowyc h
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
. współpraca ze szkołami w celu współuczestnictwa w realizacji
programów profi lakĘ cznych oraz edukacyjnych,
. współpraca z
instytucjami statutowo działającymi w zakresie
mv alc zania patol ogi i społecmy ch oraz b ezpieczeństwa j ak :
{. Gminny ośrodkiemPomocy Społecznej,
* Policja,
{. Gminna Komisj a Rozrviązywania Problemów Alkoholo}vych
* Sąd Rejonowy,
* Centrum Interwencji Kryzysowej,
. wspi eranie działańprofi l akty cznych pol egaj
ących na organizowaniu
i dofinansowaniu lokalnych imprez sportowych, prozdrowotnych oraz
rozrywkowych i okolicznościowych, w szczególnościpoprzez:
* finansowanie dowozu dziecido kina, teatru,
* zakup biletów wstępu,
* or ganizacje imprez mikołajkowych i w ie czerzy wi gi l ij nyc h,
* choinka noworo cmą
* dofinansowanie paczek świątecznychdla dzieci i młodzieĘ,

- dofinansowanieśrodowiskowychimprez
*
*
*
*
*

'w szczególności:

organizacjiDnia Dziecka,
organizacji konkursu plastycznego ,,Żyj radośniebez nałogów'',
Dni Trzeźwości,
festynów środowiskowych,
happeningów, debat,
-7 -
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- organizacjaczasu wolnego dzieci i młodzieĘ podczasferii zimowych
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieĘ z rodzin z
problememalkoholowYm,
- zakup i dystrybucja materiałowedukacyjnych
- dofinansowanie rea\izacjiprogramów profilaktyczno _ edukacyjnych w
placówkach oświatowo- wychowaw czach, w szczególnościpoprzezi
* zakup filmów edukacyjnych,
* zakup testów do wykrywania narkotyków w organizmie,
- wspieranieprogramów edukacyjnychdla rodziców mających pomóc w
wspieraniu abstYnencji dziecka,
- organizacjaszkoleń dla GKRPA z zabesu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkotykowych or7 rozpoznawania i
przec\wdzi ałania zj awi skom przemocy w rodzinie
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób li.zycznych służących
i narkotykowych, w
alkoholowych
rozwiązywaniu problemów
szczegól nościp oprzez;
- wspieranie działalności środowisk Samopomocowych oraz klubow
uza|eżnionych poprzez udostępnienie
abstynenckich dla osób
pomieszczen,jako miejsc trzeźwegoi zdrowego stylu Ęcia,
- doposazeniePunktu Konsultacyjnego,
- finansowanie nagr od, zakupów artykułów orazmateriałów informacyjno
_ edukacyjnych, niezbędnych do rea\izacji szkoleń, konkursów, festynów
ściślezwiązanych z problemem uzależn\eń, profilaktyki i promocji
zdrowego stylu Ęcia,
. współpracę i współdziałanie Ze stowarzys zeniami i otganizacjami
sportowo - kulturalnymi na terenie gminy w ramach Promocji zdrowego
stylu Ęcia, poprzez między innymi :
* organizowanieobozów terapeutycznychdla osób uzaleinionych od

alkoholu,narkotykowi współuzależnionych,

* organi zowanie zajęć sportowych jako forma
spędzaniawolnego czasu przęz dzieci i rri'odziei,
.|. zakup sprzętudo podejmowania tychzajęć,

bezpiecznego

- współpraca zpedagogami szkolnymi,
informacyjnej i edukacyjnej w
- prowadzenie profilaktycznej działa\ności
zakresie rozwia4rywaniaproblemów alkoholowych i narkotykowych dla
dzieci i młodzieĘ,
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- współpracaz parafiami na rzecz ruchu trzeŹwości,
- dofinansowanie szkoleń z zakesu profilaktyki przeciwalkoholowej i
narkotykowej dla roŻnych grup Zawodowych,
- kontynuowanie wspóĘracy z organizacjami i instytucjami statutowo
działEącymi w zakresie zwa|czania patologii spotecznych oraz
bezpieczeństwa.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów okreśIanych
w urt. 13l i 15 ustawy dotyczącej reklamy i zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych;
- analiza obowiązujących przepisów prawa lokalnego doĘczących ustaleń
Iiczby punktów sprzedaĘ, podawania i spożywania napojów
alkoholowych,
. kontrole punktów sprzedaĘ napojow alkoholowych przeprowadzają
upowaznieni przez Wojta Gminy członkowie Gminnej Komisji
RozwiązryrwaniaProblemów Alkoholowych,
- występowanie przed sądemw charakterze oskarĘciela publicznego;

tV.WARUNKI REALIZACJIGMTNNEGOPROGRAMU PROFILAKTYKI
oRAz
ALKoHoLoWYcH
PR9BLEMÓW
RozWlĄzYWAN|A
t
PRZECIWDZ|AŁANlA NARKoMAN |!
1. Realizację zadan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii koordynuje
pełnomocnikaWojta ds. profilaktyki i rorw\ązywania problemów alkoholowych
w Że|azkowie.
2. Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych jest finansowany ze środków pozyskiwanych za zezwolenia na
sprzedaŻnapojów alkoholowych.
3. Pełnomocnikzobowiązany jest do przedstawienia sprawozdaniaz realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywan\a Problemów Alkoholowych
Narkomani i Wój towi Gmi ny we dług potrzeb.
oraz P rze ciw dział'ania
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v. zAsADY WYNAGRADZANlAczŁoNKoW GM|NNEJ KoMlsJI
RozwtĄłwAN tA PRoBLEMÓwłlxoHoLoWYcH
l . Ustala się miesięczre wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komisji
wysokości. l 20,00zł.brutto.
2 . Ustala się miesięcznewynagrodzeniedla członków Komisji
w wysokości_ 100,00zł.brutto.
3 . Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie miesięcznie za udział
posiedzeniulub kontroli na podstawiepodpisu na liścieobecności.

u. śRoDK!FlNANsoWEPRzEzNAczoNENA REAL|AIJĘPRoGRAMU
PRoFlLAKwKti RozWlĄzYWANtAPRoBLEMÓW
ALKOHo LoWYcH oraz PRZEC|WDZIAŁAN
lA NARKo MANIl
Finansowanie Gminnego Programu ProfilaĘki
i Rozrviązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenię Gminy
Żelazków jest planowane w roku 2OI0 w ramach środków własnych gminy
pochodzącychz opłatzazezwolenia na sprzedaŻnapojów alkoholowych.
Na rea|izację Programu ProfilaĘki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholovvych i Narkomanii na rok 2010 dla Gminy Że|azków planowane są
środkiw wysokości213000,00zł.Harmonogramwydatków na2010 rok określa
Zał'ączniknr 1 do programu.

-Ą#LtrĄ"Ę"
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Załącznknr I
,i

a
ff
r

Srodki finansowe ptzeznaczone na rea|izację Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwią4rwania Problemów Alkoholowych
otaz
PrzeciwdziałaniaNarkomaniina terenieGminy Że|azkow na20|0 rok oraz
PrzeciwdziałaniaPrzemocv w Rodzinie na terenie Gminv Ze|azków na|ata

2009- 201r

Plan 250 000'00zł.

v

Klasyfikacja
851 85153 - przeciwd ziałanienarkomanii
851 85154 - przeciw działaniealkoholizmowi
852 85205 _ptzecivtdziałanieprzemocy w rodzinie

851 85153- Przeciwdziałanienarkomanii
Plan - 12 700,0021.
851 85153 4210 Zakupmateriałówi wyposaienia
Plan _ 4 500'00zł.
851 85153 4300 Zalup usługpozostaĘch
Plan _ 4 500,00zł.
851 85153 4410Podrózesfuzbowekrajowe
Plan- 1700,002t
851 85153 4700Szkoleniapracowników
Plan-2000.002t

851 85154- Przeciwdziałaniealkoholizmowi
Plan .213 000'00zł.
851 851544010 Wynagrodzenie
osobowępracowników
P|an.72000.00zł
- 11-
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85l 851544040Dodatkowęwynagrodzenie
rocznę
P|an_ 7 000,00zł.
851 851544110Składkina ubezpieczenie
społeczne
Plan _ 12 000.00zł.
851 851544120Składkina FunduszPracy
Plan_1900.00zł
851 851544170Wynagrodzeniabezosobowe
Plan_ 25 000.00zł
851 85154 42|0 Zakupmateriałówi wyposażenia
Plan- 40 000,00zt.
851 85154 4260Zakupenergii
Plan-3000,00zł
851 85154 4270 Zakupusfugremontowych
Plan _ 2 000,00zł,
851 85154 4280Zakupusługzdrowotnych
Plan_1 100,00zł
851 85154 4300ZakupusfugpozostĄch
Plan-40 500,00zt
851 851544350 opłaĘ za usfugiinternetowe
Plan_ 700,00zł
851 851544370opłaĘztyt. zak.usł.telekom.
Plan-1000,00zł
851 85154 4410Podrózesfuzbowekrajowe
Plan_1000,00zł
851 85154 4440odpisy na zakł.fun,świad.
socj.
Plan_2000,00zł
851 85154 4700Szkoleniapracowników
Plan_1300,00zł
851 85154 4740Zakupmater.pap.d. sprz.drukar.
Plan _l 000.00zł
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851 85154 4750Zaklp akcesoriówkomputerowych
Plan-1500,00zł
852 85205- Przeciwdzialanie nrzemocv w rodzinie
)\ar-)\!\NXN,z\.
852 85205 4110 Składkina ubezpieczeniespołeczne
Plan_l 400,00ń.
852 85205 4120 Składkina FunduszPracy
Plan _ 400,00ń
852 85205 4170Wynagrodzeniabezosobowe
Plan- 8000.00zł
852 85205 4210Zaklry materiałówi wyposażenia
Plan .5 000,00zł.
852 85054 4270 Zakupusfugremontowych
Plan _ 3 500,00zł.
852 85205 4300Zahtp usfugpozostĄch
Ptan .4 000,00zł
krajowe
852 85205 44l'0 Podróze słuŻbowe
Plan- 1 000,00zł
852 85205 4700 Szkoleniapracowników
Plan-1000,00zł
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