Uchwała Nr XXIV/175B016
Rady Gminy Dąbrorva Zielona
z dnia 29 grudnia 20t6 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Zielona na rok 2017
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dńa 8 marca 1990 roku o samorządzie
sninnym ( tekst jednolity Dz. U. z2}t6t.wz.446 zpófoL.an.) orazart.4 ust. l i2 ustawy
z drńa 26 paźdńenika 1982 roku o wychowaniu w tzefołościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolĘ Dz. |J. z20l6t., poz. 487 ze zrrrianami) - Rada Gminy Dąbrowa Zielona
uchwalą co następuje:

U

§1
Uchwala się Gminny Program Profrlakryki i Rozwią.ąnvania Problemów Alkoholowych na
tok20l7 w brzmieniu określonym w zŃącnikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

PrzewoPnicący Rady Gminy

-HWffir

ZĄcanik Nr.|

Uchwł Nr X§X|V/175?2016
Rady Gminy Dąbrowa Zblona
do

z dnia 29 grudnia 2016 r.

,

GirlNNY PRoGRAM PRoF|LAKTYK| l ROfirlĘYWANlA PRoBLEilÓW
W GMlNlE

l\LKoHoLoWYcH
DĄBRoWAzlELofiiA NA 20{7 RoK

l. W§TĘP

GminnY Program. ProfilaktYki j
, F9"riązywania Froblemów Alkoholowych rąuluje
Prowadzenie działań związanych Ź profilaktliri
;d;iąy*"niem problemów

uza|eżnień na terenie
gminy Dąbrowa Zielona.
program jest zgodny podstawowymi
z
założerriami polityki państwa regulowanej odpowiednimi
ustiawamjrr.ob:c zagrozen wyni''i<ającycn z ioznoroon!;ń
;d;tńnych postaw człowieka.
WÓjt

I

Gminv Dąbr9wa Zielóńa, pny. pomocy emńnÓ; xbńJii-EÓńĘYiania problemów
AlkoholowYch oraŹ wŚpołuoziale pljÓ*Ór' oswiJłoĘÓń
inaloującvcn się ńa terenie Gminy
Dąbrowa Zielona,.
cańcc,
zała,i
otiiółv.ń
Gminnym prógramem profilaktyki
.koordynuie'
i RozwiązYwania Problemów
niłonóńwych oraz *;ińilió zadań z zakresu pzeciwdziałania

.narkomanii.

podstawa prawna:

1,

2,
3,

4,

Ustawa

z

dnia. 26
,PaŻdziernika.198_2r. o wychowaniu w tzeźwości pzeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( tekst j'ednolitv
óz. u, zżOx6r. pdr. ia{r"znrianami).
Ustawa z dnia 29 lipca2005r. o pzeciwdziałarriu narkomanii
( tekst jednoliĘ Dz. U. z2016r.
poz.224 ze zmianami
).

i

Ustawa z dnia 12 marca 2004r.0 p0m§cY, sporecznej
{tekstjednolityDz, U,z2016r.pz,
930 ze zmianami).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie ( tekst
jednolityDz. U. z2}16r., poz. 1817zezmianarnii -' '-

Uchwała NR XXXlll186/09 Rady_,9*]ny w Dąbrowie Zielonej
z dnia 30 czenłca 2009r.
w sPiawie zmianY Uchwały- F'lr )tHV165/09 Raciy Gminy Oąnro*a
Zielona z dnia 30 marca
2009r, w sPrawie ustalenia zasad usytuowania mielŚc-Śpaedaży
i podawania napojów

2,

2.
3.

alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Zieiona.
Uchwała Nr Xl/54/0z. naoy ońiny Dąbrowa Zielona
z dnia
w sPrawie ustalenia liczbY Punktów sprzedazy napojórł alkollolówych 28 wześnia20a7r.
zawieĘących powyżej
4,5 % alkoholu ( z *V:lgl!'^*ł:
Piwa), ilrzeenaiznłlreil ł1o spoźycłapoza miejscem spzedaży
oraz {.jchwała Nl 99/Xli/2001 w splarłie ustale*ia licznv plnriow
spzeoazy napojów
alkoholowych pzeznaczg,lylh do
w
rniejscu
;fi;&y
.spożycia
Zarządzenie Nr 23/11.
nabrc,wa ;:ieiolla z dnia 22 marca Zafi r. w sprawie
Y9ill
powołania Pełnomocni9ryóiĘ.Pmińy
ds. Rozwiąaywania Próuiemow
Zaządzenie Nr 0050.,!52.zoio wo.1tacńiny Dąbioła zióoniionia Alkoholowych,
20 lipca 2016r. w sprawie
powoła n ia skład u Gm in nej kom isji Rozwiązywa
ńia problemów Ńroholowych

9rili

ll.DlAGNouA uAGRozEŃ

Gmina Dąbrowa Zjelorra położOna jest

f/

południowo-wschodniej

.
częścipowiatu
częstochowskiego, w odległości
około .4$ knl
Częstł:[ńowy. Zajmuje obszar
powieechni
100,33 xm '', gdzie w 14 sołectwach zamieszkuje
3$ J § mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
oraz 121 zameldowanYch
,na Pobyt czasoyv; Ń3 tergnre §ńl-n! zna;aują się 3 szkoły podstawowe,.

Ń

o

1 gimnazjum i 1 PrzedŚzkole

z'drvoma oddziółarniłuńńir.o:ńiinior., .! pzedszkole niepubliczne.
W rodzinach z Pfoblemami alkoholowymi
Tęiio wlst|quig przemoc flzyczna i psychiczna.
Bardzo nieookojącynl zjawiskiem jest tił<i utr}wanń"ńń\ńy,'iórr"tuńt"ioilń;;'d;"
, zbxbzyuania
"!

,

mówienia dziepiom

o tym, co się dzieje w domu. Dzieci są świadkami awantur spowodowanych

naduzywanien{ alkoholu, o których będzie im trudno zapomnieć,

Jak wynika z informacji Komisariatu Polieji w Koniecpolu w 2015 roku na terenie gminy
Dąbrowa Zielóna przeprowadzono 30 intenłencji rlotyczących przemocy w rodzinie zakończonych
wsiczęciem procedury ,,},liebieskiej Kaif,ii" W t;: ,nterwenc.iach domowych uczestnicy byli pod
wpływóm alkoholu, Zatzymano 14 osob n3ę+J7*-i.lr,1;li, oraz 16 kierowców będących po spożyciu
alkoholu, Odnotowano 2 interwen*le ewią;łł;,l}Ę:f i z ]i]:!,iit,],jt:i.trn ;rłłrkotykÓw idopalacZy.

lll.cĘLE PRoGRAMU
Celem Gminnego Frogramu Protitaktyki

i

Rr:związyrrania Problemów Alkoholowych oraz

realizacji zadań z z_akresu przeciwrlziałania narkornaniijest wypełnianie zadań wynikających z ustiawy
o pzeciwdziałaniu narkontanii oraz usta,r,ry * pł,ze*r:;wtiziałaniu przemocy w rodzinie, pźeOiwdziałanie
negatywnym skutkom nadużyv,ranłs *ik:r)il*it.l rl:irie,;szanie ich rozmiaru i bieżące roałiązywanie
problemów a kohcl low_vch vl szczegó no*t.i ałlrrzez.
1. Zapobieganie powstawaniu nowych prablemow alkoholowych
Poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańcom gminy:
aJ ułatwianie osolrr:n :Jzai§żnionym *cl alkoholu udziału w programach
l

!

2.

b)

3,

4.

*rganizowanie walurłxów pi*lwszego kuntaktu dlaosób uzależnionych

i

współuz_a leżn ;6 l yc il
1

*,;;cy'*cznel li; temat eagrożeń, jakie niesie za sobą użyłlranie
Zwiększaltie świadłri;*ści
.środkłwehen,łi*rlyl,ł: zmieniająr;l,łh
Przestzeganie piawa w zniti*;i,: ilłei-l*t],i;]Ęd;.3!-1ił alke:holu nieletnim w punktiach spzedaży

,łw,*;l*rri,łść

na terenie gmirlv

5.

Wspieranie psychospoeczne i pi,awne osób poddawanych pzemocy w rodzinie
Prowadzenig działarr prafilalrłyczliych ;ł*; :rcaególnytn r;zasadnieniem profilaktyki szkolnej

7,

zmniejszenie llości przypadków naru§aań p.awa ustariowionego w ustawie o wychowaniu
w trzeżwościi przeciwdziałililiu a|kr:hrlli;:nlewi, ustawie o pzeciwdziałaniu narkomanii
i ustawie § przeciYv\]żlłłałiu
i}i:en,,ji/ l,. !,;).:i,f ,B
Vvspółdziałanle rrt,*l1tory*zlle i iv§pi,.ćlłiiiii* iiliansowe instytucji, stowazyszeń i osÓb
itzyczrryc|l re€iilziJ.|ąlych eactanla g,,rłiline z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholo,wych r pneciwdeiałanta nari<olnanii

6.

B.

lV.

terapetltycznyc;h

i rodztnne1

REALIZAT0IłżYGlt{lNl§EGo pRoGRAMU PRoFlLAKwKl

I

RoaU|ĄzYTYANlA
ZAKRE§U

PRoBLEMoW ALK{)!-lolowy§}t oRAz REAL|ZAcJ! ZADAŃ z
PRzFclWDzlAŁANEA NARKc,MANE!"

1" Gminna

2.
3.
4"
§"

Gmtnni=

ii,Jriiii§ja iłoa,rłią;yv*;;,,,lia i}ri;i:li*L,;lł';1, Ąikfuliolowych

fjśrgdekl]}ilfłłi.il "§pt lec;.;łe,

Punkt Kotrs,,liacyjtl7
lnne podmioty - Niepubticzny Zakład Cpieki Z,rlrowotnej, Gminny Ośrodek Kultury
§zkoły wszystkich szczeb!ł z terentl Grrriny

V. źR§DŁe l .TF.§;\§y Fit!ńl\ł§,Jwlr l{iA pROff

RJ\irfi

ij

Źródła f rl a n ss§łali iśl*_rjfp§|ą!Iu
Źródłem finansowar,ia zadart dlogranih są §rocił<i lillan§iowe budżetu gminy pochodzące z opĘt za
kozystianie z zezwclleil ria sprz*ciaź ltali,ąów alxohellnwych
W roku h§trV z opłat za korzystanie a ąe;o.woleń ulanuie się wpływy w lvy§. 6§ 000.00 zł.
wŃ.rłvy za korzvstanie z zęzlvoleń na sprzeilaz napojów alkoholowych mają tendencję spadkową
poniewaź mimo poslłldany*h iilrllt*v,l, nis ".r,,sgystkte *ą wyk*rzy§tane.
i

\-,

Z3ĘdY

rl!&nągĘdzenŁa _, __ę#.ff]§*§____*.ś:iilill#__*_{fint
alkoholowvcĘ

Za Pracę w

Gnninne.i Komis.x; RFĄ Jej c*,&rn!łowie otneymywać będą wynagrodzenie według
następujących
Za pr:siee!;enie Komisji pl;:vsługiljr* r,ry-rłagrodeenie rv wysokości 70 zł brutto,

1
2.
3.
4.

Vl.

'-ł"-J-

zasac:

|

Podstawą. ivypłacenia l*ynagrucłecr,ia, Ó klórym mowa w pkt.1 jest obecnośćna
posiedzen u Kot* is:,ii potlrl*tćacn& 0,:":,J 1tiggą na jiścieobecności.
Członltonl Konrisji tt, p.t,_iłc;;łi.il.:rlnłł.t§ij;ą Sietv z tytułu podróźy służboweji zwrot
l

jztł\Ąl p,_rr]:,f ż,l
Oe|egację zleca.;ąrrą p$tjj{ti]:
..L

liu,ł.Łld,v.,;::

i;ułoni*trwi Kclmisji podpisuje Wójt Gminy.

KATĘG0R|E ZADAN!$WE P§*WA§żA.$§:; as $1§lA6NlĘclA W§KAZANYCH

cE!_ÓW

1. zwiększenie dostęnnośei pamoc§ t*rnl_ręulygzn*li

,

i r*habilitacyjnei dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych l !załeźnienierfi
a) cjziałalnoŚĆ Ptlnkirl infcrmacvii,;l * krlfi§:ltli;f}tlnĘ.Oł spełniającego funkcje pomocnicząwobec
ProfesjonainYch płacówelą oflrłuk§wycĘ. Fr,;łcr:wńiX punxtu'dosiarcza ińforinacji o moiliwości
Podjęcia Prafesjonałne.1 ierapi;, rr*tpn"uje i kienuje na leczenie, udziela wspórcia i pomocy

psychospołecznej osohclrn §:$ eakoń*zen!u tórapii odwykowej i ńh
iodzinom. punkt
konsuiłacy3ny ja;si ceynri\i "}t, p{.j;i,j./ pialołi łd g,.:c; .i4.CIO łJo
ia.oo,
§ooz.
tiziałalnośiÓ Fałnł:mccrilialltJćlta Gn"łill"ol fis, prnfilakryii i rozwiązywania problemów
alkoholcwYch: Przygot*łvał'llc plij*ki; r,r:linnegr prOOramu profilaktyki i roałłiąywania
Problemriit łi<g[11|gw'}'głr fi,;:; lealiziłt:;: ;adań ; zakresu pzeciwóziałania narkomanii
iProjektłw Łlł;fiP'*;, iiuorclynaqłł grntnlł*i::: i,l,,lgraffiil i nadzór nad wydatkami, pzygotowanie
'-

b)

1]i:5łqż;,;,rlii;iiłii" .,..,:'lii,";,ii, p;OvsaqJzerlie rońsponoóni;i
;,,ły*łępł:j*.,:lobi*ńły' alk<rholowe oraz'pfzypadki problemów
rtarxofTiallią pomucy psvci]{'.,słt łeczrlej i prawnej, * s.ńgblnóaci ocniony pzed
;:,vłi;ą;ar-r*i ;;

.d,3kUłtł,:iri'iilcli
2, Udzielanie
roeJzinom, w ktorycrl

3.

zwiąanych, z
przelnocą w louzinie;
"
a) zapewnienie cioratJzhtra pr&\*.,llełrcr ,{v,Z6kl§?§;lu roc.lzlnnveir problemów alkoholowych,
b) wsPołPraca z Gtnirtnyrn 0śroriiłienlFjcrnto<;y $połeczne1, Kornisariatem policji w Koniecpolu
oraz szxołami w*szysikrcłr s,zcae.łJii w zł,is{.esić r.lodł*jmowania wspólnych dźiałańna lz€}C,z
profiiaKtvKi i roewiąaywania ,,rr+Oieiqil,i# łlkftiir;lowcll, przeciwdziałaniu narkomanii
oraz
przeuiwcleiałaniu ptzeintlcy w i cill-irl i*,
c) wspÓłBra*a z biętlłyłrl; 111.;i9iillillt]lifii w ui,]:*i,li-llir)cre ułąlezrrienia od alkoholu oraz wspĘraca
z kuratommł sąłlowvnii.
Prowadeenie praktyczlei działaląnściinformacyjnej i edukacyjnej w zakresie
roz\ńś!a.e_l/Y."ania Prohiemfiył ąlĘ9fiqlir;irł,l,c_i: t pruei]ilvtJziałeńi;l narkomanii, w
szóŹe§olności dla dzieci

i nrłcc,zrr:ży

a)

współtworzenie

b)

WSPółfin3ą§tlvu3l_ni€

c)

i

wsrlółreaiir,ctł,finłe szka|n_vr:h oral;rarnów profilakĘcznych dotyczących
rOnruiąZYlłłaiii;.l plp5;u,,,ićlu, Rli,łthr_.ir,rvrvch, pr"ze*ivłclzi*łarlia narkomanii i' pzeciwdziariania
pżelno*Y,ły sż:kr;,itł,

letriegł"3 r§i]ii]i{li::ł\r*łł:iJ li|c {lriee! ? §rljp ruzvka,

cb;ęcie Pnttonatei:"i Pr?*,l iiti'i,"i1,,1 H.gmis,ą ftl}Ą poci weględem merytorycznym, formalnym
ifinansołtlyi:l p*aaiektyjttyłcii ;:a"ii;l: ri ,:;r:*,tlgó:;r,:Scisportcńyth.
4. \NsPr:irlagan!* dxtała|nosel instvtu*il ; fissiJ -;'*ycziłycłl.słuzą.ce1 rozwiązywaniu problemów
alkonolowyr-;n, LilzĘćji!#Cii*biriu

a}

dofinanscv,rallie irlstyt;ic,li

;.1.1;.iil;Ę}itl.ii;

i

i n:,l*}t,;tvyriżieła,.tiu preemocy w roOzńie;

;łc,łtlsteik

gininy

placówek opiekuńczo

Óraz
";1-1lnur:ąci§wych
'ł'Ychcnre.',rłczyi:Il reui,;tlil4c},'"i. ,;r;;;;r,.:,,J,.,,
:i,. i:,5l,,l§1,1r f,rtlgramu popruez:

- octpr.!9al§nitl, w rlialry ffi]Ż.;\ąl)|i§i,

-

/:ł ,3i-,riićus r snrcęt niezbędny
scejor*lepedi:,lcul}ri}ł] \ł !lł.,:i;li ji,;l:ut ł,
zakr:p i ilołporta.z ttiiiłek intorlłłar:yliłyt;i,"

- zakup lllezbęili,iyi:ł rtsiążek, tJ,J§oui§l,i"t, iłasęt widęo i tliotek o

do prowadzenia zajęć

tematyce pzeciwdziałania
alkcłieiiizl"neirvi tlarkonriłr,rii, łlikr..ltylłizr,rl,e ! przelnocy, zaxu§ literatury fachowej dla
p.l*elagog*l,v ć;"z}i.}lfj1,l;rl l
i,i]}i|,!*l*ga vr pu;tltłi* iicils*liacyjńym,
- clr§łli;ełwaltie pfćlili}fflóui :r"ti'i:aktyizrlyi:h iv szkrlłach prżez profesjonalnie
płzJv ]ia/y§ł',y Cl,t i t :iłl: *iceĘ""ł,
- pmca nad §meKorial:lam! : §i,stćnii,ril łartos,ci m,łody§h ludzi, rozwijanie postaw osobistego
?iłi?ii(icli:tił|lqll]i§, !,iĘl_Tlfi,]jiliłl';i* ułnielę'tn*śłrzvciowych, pzeciwdziałanie agreŚii,

§r,

I
1

'ł

rozpoznawan ie i za pobiąan ie zjawisk u przemocy,
- promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia.

vn. SKŁADAN|E sPRAWozDAŃ

z

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roanliąywania problemół Alkoholowych
Alkoholow}ch
w terminie do 31 marca następnego roku.
SPrawozdanie

za rok PoPzedni składa Pełnomocnik Wóita Gminy ds, Roałłiąiywania problemów
Gminny Program Ęrofilaktyki

i

Rozwrązywania Problemów Alkoholowych
może być
-roałlĘywaniem

modYfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeL: związanych z zapobiąaniem
problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej,

i

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/175na6
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 29 grudnia 2016 r.

HAR]ViONOGRAM REALIZACJI GMINNEGOPROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWAFIIA PROBLEMÓW
ALKoHoLowYct{ w GMtltIE DĄBRowA ZEIJoNA NA RoK 2017
Lp.

Termin
Realizacji

Formy realizacji

Główne kierunki

dzialania

Uwa§i do

realizacji
programu

I.

Zwiększenie
dostępności

terapeuĘcznej i
prolilaktycznej dla
osób uzależnionych od

alkoholu.

1. PracaGminnej Komisji R.P.A
wtym:

a)

finansowaniekonsultacji

b)

uzależnienia od alkoholu,
narkomanii
finansowanie kosaów sądowych
oraz kosźów przygotowania

Cały rok.

biegłych

orr.ekających w pzedmiocie

Cały rok.

dokumentacjimiryanej z

c)

postępowaniem sądowym
finansowanie szłoleń
specjalistyczrych z zakresu

profilakryki i rozwiryywania

d)

n.

Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy alkoholowe

1.

problemów alkoholowych,
narkomanii
zakup i dystryóucja materiałów
informacyj no - edukacyj nych

Finansowanie bieĄcej działalności

Cały rok

Cały rok

CĄ

rok

punktu konsultacyjnego w celu

pomocy psycho-

rozwijania specjalistycznej pomocy dla
ofiar przemocy:

społecznej i prawnej, a

a) prowadzenie dyżurów telefonicanych

w szczególności ochrony

b) konsultacje specjalistyczne

przrd przemocą w

(psychoterapeuą prawnik).

rodzinie.

2. Finansowanie szkoleń i kursów

Cały rok

specjalisĘcarych ariększających
kompetencje w zakresie pomagania
rodzinom z problemem alkoholowym i
narkomanią.
3. Objęcie pomocąfinansowądzieci z
grup ryzyka (w szczególności dla
rodzin alkoholowych w placówkach
wsparcia dziennego)
4. Koordynow anie dzińń doĘczących
pomocy ofiarom przemocy, poprzez

wspĘracę z policjąi

przedstawicielami ochrony zdrowią
szkołami Ę.

CĄrok

Cały rok

III.

prowadzenie

l.

profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej dla dzieci

podstawowych i gimnazjum.

i

młodzieĘ,wtym

CĄrok

2. Oryaniacja i finansowanie imprez
kulturalnych i sportowych zldzińem

dzieci i młodzieĘ ( w tym festyny,
imprezy okolicznościowe)

prowadzenie zajęć
spońowo_rekreacyj nych
a talrżłdziałań

Ca§rok

Realizacja programów

profi laktyczrych w szkołach

lrnrurr;l

3. Finansowanie czasu wolnego

i

Cały rok

pozalekcyj ny ch za;jęć spońowych

dołwiania dzieci

(tumieje, zawody dla dzieci i młodzieży)

uczestnicących w
programach

4. arganizacja obozów profilaktycznych

opiekuńczowychowawcrych
socjoterapeuĘ-

dla dzieci i młodzieżyzrodąnz
problemem alkoholowym.

i

-

lipiec
sierpień

ż017r

z

Cały rok

i

l. Podejmowanie działń kontrolnych i

CaĘrok

nadzorowanie działań w
zakresie przestrzegania

interwencyjnych w stosunku do
podmiotów handĘących alkoholem.
2. prowadzenie szkoleń dla właścicieli

Cały rok

5. Dofinansowanie dożywiania dzjeci

rodzin z problemem alkoholowym
uczestnicąpych w programach

cznych.

opiekńczo-wychowawczych i

Iv.

Inicjowanie

regulacji praw dot.
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

V.

Wspomaganie
działalnościinsĘrtucj i

i

stowarryszeń sluĄcych

rozwiąrywaniu
problemów

vL

punktów spr zsdaĘ napoj ów
alkoholowych.

l.

Współpraca i wspieranie ruchu

Cały rok

Anonimowych Alkoholików.
2. WspóĘraca ze stowarzyszeniami w
zahesie rozwią2ywania problemów

Cały rok

alkoholowych na terenie gniny.
Cały rok

alkoholowych.

3. Sprawy bieĄce.

Zasady wynagradzania
czlonków Gminnej

l. Ustala sie wynagrodzenie członków
Gminnej komisji R.P.A. napoziomie 70
zł brutto za jedno posiedzenie.

Komisji Roariąrywania
problemów

2. CzłoŃom Komisji wprzypadku

Alkoholowych

delegowania do udziału w szkoleniach
poza teren gminy przysługuje zwrot

kosźów podrózy zgodnie z
rozporządzeniem Ministerstwa Pracy

Cały rok

i

PoliĘki Społecznej z dnia
19 grudnia 2002 roku w sprawie

wysokości oraz warunków ustalania
należrościprzysługujących pracownikon
zatrudnionym w samorządowej jednostce
sfery budżetowej z Ęrtułu podróży
służbowych (Dz. U. Nr236, poz.1990
pózriej szymi zmianami)

Łączna wysokość wydatów

z

Razem:

65 0W.00
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