UCHWAŁA NR 29/5/V/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla gminy Iłowa na 2007 rok”
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z
późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla gminy Iłowa na 2007 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 29/5/V/07
Rady Miejskiej w Iłowej
z dn. 23 lutego 2007r.

GMINNY PROGRAM
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Iłowej
na rok 2007

I. WPROWADZENIE.
Merytoryczną podstawową do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są zadania określone w ustawie z dnia 26 października o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity, Dz. U. 2002 r.
Nr 147, poz.1231 z późn. zmianami) oraz załoŜenia i priorytety przyjęte i zaakceptowane
przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2006 - 2010
Jednym z najpowaŜniejszych problemów społecznych w Polsce, który równieŜ dotyka
Gminę Iłowa, jest naduŜywanie alkoholu wraz ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami
tego zjawiska. Szacuje się, Ŝe w Polsce jest 800 tys. osób uzaleŜnionych od alkoholu. –
(Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych PARP-y na 2007 rok)
Problemy wynikające z picia alkoholu obejmują swoim zasięgiem całą populację,
równieŜ tych, którzy z racji wieku dopiero zaczną stawać przed wyborami dotyczącymi ilości
i częstotliwości picia.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem diagnostycznym, Międzynarodową
Klasyfikacją Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów – uzaleŜnienie od alkoholu identyfikowane
jest jako zespół właściwości fizjologicznych, emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych,
które pojawiają się w wyniku wieloletniego uŜywania alkoholu.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tworzy
komplementarny system umoŜliwiający zsynchronizowanie w skali całego kraju działań
administracji rządowej i samorządowej poprzez tworzenie spójnej podstawy prawnej i
merytorycznej. Bardzo istotną rolę w tych działaniach pełni Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która formułuje główne cele i strategie, które
powinny stanowić ramy działania dla administracji publicznej.
WaŜną przemianą, która dokonała się w dziedzinie rozwiązywania problemów
alkoholowych jest stopniowa decentralizacja zadań, uwzględniająca rosnącą
odpowiedzialność społeczności lokalnych i jej liderów.
Ze względu na fakt, Ŝe zasięg problemów alkoholowych jest rzeczywiście rozległy, realne
rezultaty mogą przynieść działania kompleksowe, zaplanowane na szerszą skalę. Nowoczesne
podejście do problematyki alkoholowej zakłada potrzebę zaangaŜowania się w działania
profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, zarówno o charakterze
administracyjnym, jak i placówek słuŜby zdrowia, a takŜe organizacji pozarządowych i
innych instytucji wyspecjalizowanych w świadczeniu usług określonego rodzaju lub opartych
na wolontariacie. Ze względu na potrzebę zmniejszenia rozmiarów uszkodzenia zdrowia
spowodowanych naduŜywaniem napojów alkoholowych naleŜy prowadzić edukację na temat
czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagroŜeniom alkoholowym i rozpoznawania
sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzaleŜnienia.
Istnieje równieŜ potrzeba kontroli naruszeń praw na rynku alkoholowym, w celu
zapobiegania powstawania naduŜyć związanych z handlem napojami alkoholowymi.

II. SPOŁECZNE KONSEKWENCJE SPOśYWANIA ALKOHOLU.
SpoŜywanie alkoholu w nadmiernych ilościach powoduje znaczne zuboŜenia zachowań
społecznych. Coraz większa liczba osób, dzięki wzrostowi świadomości, edukacji chce
korzystać z pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej. Niepokojącym zjawiskiem jest
alkoholizowanie się młodzieŜy oraz obniŜanie się wieku inicjacji alkoholowej. Problemy
wynikające z picia alkoholu przez młodzieŜ stanowią obecnie jedną z najwaŜniejszych kwestii
społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego.
Wzrasta liczba nieletnich nietrzeźwych sprawców przestępstw oraz nieletnich nietrzeźwych
ofiar.
Dobry stan zdrowia, to zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku
pracy, a takŜe relacje interpersonalne z rówieśnikami. W opinii ekspertów picie alkoholu jest
częsta przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15-20 lat.
Proces degradacji jednostki, jako konsekwencja naduŜywania alkoholu, moŜe trwać wiele
lat, a pierwsze jego symptomy, np. obniŜenie się aktywności zawodowej (edukacyjnej) czy
społecznej, mogą być praktycznie mało zauwaŜalne nawet dla najbliŜszego otoczenia. Nie
oznacza to jednak, iŜ nie występują na tym etapie Ŝadne istotne konsekwencje tego rodzaju
zachowań. Nawet sporadyczne naduŜywanie alkoholu moŜe prowadzić do stopniowego
zawęŜenia się perspektyw Ŝyciowych młodych ludzi.

III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cele Programu:
1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2) Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3) Ulepszenie sposobów niezbędnych do radzenia sobie z juŜ istniejącymi problemami.
4) Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla uzaleŜnionych i ich rodzin.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieŜy,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i
15 ustawy oraz występowaniu przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego.

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1) Finansowanie Programu będzie dokonywane z:
a) środków wpływających na rachunek budŜetu Gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaŜ napojów alkoholowych,
b) darowizny sponsorów.
2) Podstawą decyzji finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych są załoŜenia zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2007 rok, przyjęte i zaakceptowane przez Radę Miejską
jako Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2007 r., stanowiący załącznik do niniejszego programu.

V. TWORZENIE BAZY MATERIALNEJ, ORGANIZACYJNEJ I MERYTORYCZNEJ DLA
REALIZACJI PROGRAMU.
1)

Zabezpieczenie finansowe na wydatki rzeczowe związane z obsługą Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. opłata za usługi
telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów: biurowych, piśmiennych, do komputera,
prenumerata czasopism, utrzymanie pomieszczeń.

2)

Finansowanie ofert programów realizowanych przez podmioty określone w ustawie
wniosków działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96
poz. 873, z późn. zmianami).

3)

Pozyskiwanie realizatorów programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, poprzez udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej
osobom fizycznym podnoszącym swoje kwalifikacje lub doskonalenie zawodowe
(szkolenia).

4)

Wykorzystanie dostępnych zasobów merytorycznych i organizacyjnych Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na realizację niniejszego programu ujmuje się w uchwale budŜetowej Gminy
Iłowa na rok 2007 – w załączniku do Uchwały BudŜetowej Rady Miejskiej w Iłowej.
Uruchomienie środków nastąpi na podstawie umów.
VI. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W IŁOWEJ.
Za pracę w komisji Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie bezosobowe, które ustala się w następującej
wysokości:
1)

Pełnomocnik Burmistrza Iłowej do spraw Przeciwdziałania UzaleŜnieniom – 800 zł
(brutto) miesięcznie

2)

pozostali członkowie Komisji – 85 złotych (netto) za posiedzenie

Program realizuje i koordynuje jego realizację:
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania UzaleŜnieniom – Ewa Lichtańska–
Sobańska

VII. PRIORYTETY I CELE DZIAŁANIA
Priorytet I
Zmniejszenie ilości alkoholu spoŜywanego przez młodzieŜ
Beneficjenci: dzieci, młodzieŜ, sprzedawcy alkoholu, rodziny, społeczność lokalna

1
2

3

4
5

6

Cel
Wyszczególnienie
Eliminowanie moŜliwości zakupu i 1.1
spoŜycia alkoholu przez osoby
1.2
niepełnoletnie moŜliwości zakupu i 2.1
Eliminowanie
spoŜycia alkoholu przez osoby
niepełnoletnie, wdraŜanie
nowoczesnych programów
2.2
profilaktycznych i metod uczenia
postaw i umiejętności słuŜących
zdrowemu i trzeźwemu Ŝyciu
Udzielanie profesjonalnej pomocy 3.1
rodzicom dzieci, które spoŜywają
alkohol (udział rodziców w
3.2
programach profilaktycznych)
Interwencje profilaktyczne wobec 4.1
grup podwyŜszonego ryzyka
Edukacja rodziców i
5.1
wychowawców w zakresie
pomagania w utrzymaniu
abstynencji - promowanie
zdrowego stylu Ŝycia
Wspieranie działań słuŜących
6.1
rekreacji i zabawie młodzieŜy bez
alkoholu (prowadzenie szkoleń,
kampanii, imprez trzeźwościowych
i wypoczynku mających na celu
zmiany postaw wobec picia
alkoholu przez młodzieŜ na terenie 6,2
miasta i poza miastem w ramach
wypoczynku letniego i zimowego)

Działanie
Wyszczególnienie
Kontrola sprzedawców
Szkolenie sprzedawców
Realizacja programów
profilaktycznych w szkołach i na
świetlicy
kontrola miejsc, w których
organizowane są imprezy dla
młodzieŜy- dyskotek
Spotkanie z rodzicami w trakcie
realizacji programów
DyŜury psychologa
DyŜury psychoterapeuty
DyŜury psychologa
DyŜury psychoterapeuty
Organizowanie imprez, festynów,
zawodów promujących zdrowy
styl Ŝycia np. Zawody
wędkarskie, Biesiada Rodzinna,
kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł
Organizowanie imprez, festynów,
zawodów promujących zdrowy
styl Ŝycia np. Zawody
wędkarskie, Biesiada Rodzinna,
kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł
Organizowanie wypoczynku dla
dzieci, - kolonii, zimowisk i
półkolonii z realizacja programu
profilaktycznego

Realizatorzy
Komisja RPA
pełnomocnik
Pedagodzy szkolni
realizatorzy programów
prof.
Koordynator na świetlicy
Policja

Realizatorzy programów
prof.
Psych. G. Mutwil
terapeuta L. Pieńczak
Psych. G. Mutwil
terapeuta L. Pieńczak
WCPR, GOKiS, świetlica,
placówki oświatowe.
Koordynator kampanii Pełnomocnik
WCPR, GOKiS, świetlica,
placówki oświatowe.

Organizacje poŜytku
publicznego

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu I
1) liczba skontrolowanych sprzedawców napojów alkoholowych
2) liczba dzieci i młodzieŜy uczestniczących w programach profilaktycznych
3) liczba osób dorosłych/rodziców uczestniczących w programach profilaktycznych
4) ilość interwencji profilaktycznych wobec grup podwyŜszonego ryzyka
5) liczba osób dorosłych/rodziców uczestniczących w programach edukacyjnych
6) ilość dzieci uczestniczących w imprezach rekreacyjnych

Priorytet II
Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych naduŜyciem alkoholu
Beneficjenci: społeczność lokalna, uczniowie szkół na terenie gminy

1

2

3

Cel
Wyszczególnienie
Edukacja społeczna na temat
sytuacji i czynników ryzyka oraz
sposobów zapobiegania
zagroŜeniom alkoholowym i
rozpoznawania sygnałów
wskazujących na rozwijanie się
procesu uzaleŜnienia (literatura i
broszury fachowe, prasa)
Uczenie osobistych umiejętności
kontrolowania rozmiarów i
wzorów picia, zwiększenie
skuteczności interwencji wobec
zaburzeń zachowania
wynikających z nadmiernego picia
(wzmoŜenie kontroli społecznej i
prawnej szczególnie zaś
powstrzymanie przemocy)
Zwiększenie skuteczności
interwencji wobec zaburzeń
zachowania wynikających
z nadmiernego picia (wzmoŜenie
kontroli społecznej i prawnej
szczególnie zaś powstrzymanie
przemocy)

1.1

Działanie
Wyszczególnienie
Zakup literatury fachowej –
ksiąŜek, broszur czasopisma
„Niebieska Linia” do uŜytku
pedagogów szkolnych, MOPS-u,
Policji

Realizatorzy
Pełnomocnik, OPS

2.1

Realizacja spektakli
profilaktycznych w szkołach i na
świetlicy

Pedagodzy szkół
komisja RPA
pełnomocnik

3.1

Realizowanie procedury „
Niebieskich Kart”

Policja
pracownicy OPS-u

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu II
1) ile osób skorzystało z literatury
2) ilość osób które otrzymały te broszury
3) ilość „Niebieskich Kart” wypełnionych przez policję
4) ilość „Niebieskich Kart” wypełnionych przez pracowników OPS-u
5) ilość osób, które skorzystały ze spektakli profilaktycznych

Priorytet III
Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń Ŝycia rodzinnego
Beneficjenci: społeczność społeczna

1

Cel
Wyszczególnienie
zwiększanie skuteczności
interwencji prawnoadministracyjnych wobec
przemocy i innych zaburzeń
funkcjonowania rodziny,
powodowanych przez picie
alkoholu poprzez: poradnictwo
rodzinne, tworzenie lokalnej sieci
przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

1.1

1.2

1.3

1.4

2

zwiększanie dostępności i
skuteczności zorganizowanych
form pomocy psychologicznej dla
dzieci z rodzin alkoholowych oraz
dorosłych członków tych rodzin

2.1

Działanie
Wyszczególnienie
Kierowanie wniosków do Sądu
Rejonowego o leczenie
odwykowe
Kierowanie wniosków do
Komisji RPA o podjęcie działań
w celu eliminowania szkodliwego
picia alkoholu
stworzenie moŜliwości pomocy w
przypadkach przemocy w
rodzinie,
przeszkolenie członka komisji
RPA, pracownika OPS-u ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
DyŜury psychologa

Realizatorzy
Przewodnicząca Komisji
RPA
Policja
OPS

dyŜur pełnomocnika,
dyŜur specjalisty ds.
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Pełnomocnik

Psych. G. Mutwil

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu III
1) ilość wniosków skierowanych do sądu przymusowe leczenie
2) ilość wniosków skierowanych do KRPA
3) ilość osób, które podjęły leczenie
4) ilość osób zgłaszających się na dyŜur pełnomocnika
5) ilość osób zgłaszających się na dyŜur specjalisty od przeciwdziałania przemocy

Priorytet IV
Zmniejszanie naruszeń praw na rynku alkoholowym
Beneficjenci: dzieci, młodzieŜ, sprzedawcy alkoholu, rodziny, społeczność lokalna

1

2
3

4

Cel
Wyszczególnienie
Szczegółowa ewidencja
wydawanych zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych oraz
nasilenie efektywnej kontroli
punktów sprzedaŜy napojów
Cofanie zezwoleń w przypadku
naruszenia przepisów prawa
Prowadzenie kampanii edukacyjnej
wśród sprzedawców napojów
alkoholowych, Ŝe alkohol nie jest
zwykłym produktem spoŜywczym
i jakie skutki powoduje jego
naduŜywanie
szkolenie sprzedawców w zakresie
związku przyczynowo-skutkowego
sprzedaŜy napojów alkoholowych
nieletnim a przestępczością oraz w
zakresie prawa ich obowiązującego

1.1

1.2
2.1

Działanie
Wyszczególnienie
Prowadzenie ewidencji zezwoleń
na sprzedaŜ napojów
alkoholowych
kontrole punktów sprzedaŜy
napojów alkoholowych
W uzasadnionych przypadkach
łamania ustawy cofanie zezwoleń

Realizatorzy
Pracownik UM

komisja RPA
komisja RPA, pracownik
UM

3.1

Szkolenie sprzedawców alkoholu
oraz właścicieli sklepów oraz
punktów sprzedaŜy alkoholu.

pełnomocnik

4.1

Szkolenie sprzedawców alkoholu
oraz właścicieli sklepów oraz
punktów sprzedaŜy alkoholu.

pełnomocnik

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu IV
1) ilość przeszkolonych sprzedawców z miasta
2) ilość przeszkolonych sprzedawców z terenu wsi
3) ilość zgłoszonych przypadków naruszeń prawa w zakresie łamania ustawy
4) ilość cofniętych z powodu łamania ustawy zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu

Załącznik do Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
dla gminy Iłowa na 2007 rok
RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY NA 2007R.
LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
a) pełnienie dyŜuru przez psychologa i
świadczenie usług specjalistycznych dla
uzaleŜnionych i ich rodzin (200zł/m-cznie)
b) opinie psychologiczne, oraz konsultacje dla
uzaleŜnionych (130zł/osoby)
c) wynagrodzenie osób realizujących programy
profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy w szkołach
oraz przeprowadzających kampanie przeciw
uzaleŜnieniom
d) wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds.
przeciwdziałania uzaleŜnieniom (800zł brutto) i
członków Komisji (85,00 zł netto)
e) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w
świetlicy socjoterapeutycznej
f) umowa zlecenie z opiekunem do dzieci na
świetlicy socjoterapeutycznej

2.

PODRÓśE SŁUśBOWE KRAJOWE

3.

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAśENIA

33 700

narkomania

1 000

przemoc OGÓŁEM
500

35 200,00

2400

2 400,00

4600

4 600,00

1500

1000

500

3 000,00

15600

15 600,00

6000

6 000,00

3600

3 600,00

500

500

800

1 800,00

6 200

2 300

0

8 500,00

a) materiały biurowe do punktu konsultacyjnego

500

b) ksiąŜki i czasopisma fachowe

200

800

1 000,00

1500

1500

3 000,00

c) materiały do realizacji programów
profilaktycznych
d) dofinansowanie do paliwa Policja (dowóz
osób na badania i kontrole sklepów)
f) materiały do realizacji imprez profilaktycznych
dla dzieci i dorosłych
g) doposaŜenie Klubu ABSTYNENTA, środki na
mitting
4.

alkohol

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
a) specjalistyczne kolonie dla dzieci z rodzin
patologicznych z terenu wsi (SP Szczepanów,
Konin)
b) szkolenie osób zaangaŜowanych w gminny
program w tym: członkowie komisji; pedagodzy
szkolni; sprzedawcy; pracownicy OPS;
wychowawcy świetlicy;

500

2000

2 000,00

1000

1 000,00

1000

1 000,00

19 800

5 500

5 000

6000

1700

c) rozmowy telefoniczne

1000

d) wspieranie leczenia osób w ośrodkach
odwykowych

1500

e) opinie psychiatryczne

4600

30 300,00
6 000,00

2000

4000

7 700,00
1 000,00

1500

3 000,00
4 600,00

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE
f) realizacja programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieŜy (teatry profilaktyczne,
kampanie przeciwalkoholowe, programy
zwalczające narkomanię i inne uzaleŜnienia
realizowane w szkołach na terenie gminy Iłowa)
g) indywidualne i grupowe sesje psychoterapii
dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i środków
psychoaktywnych (umowa z "PROFIL")30zł/osoba
h) bieŜąca działalność Klubu Abstynenta szkolenia

5.

RÓśNE OPŁATY I SKŁADKI
a) opłata sądowa

DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW
6.
PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W
CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
a) utrzymanie pomieszczeń świetlicy
socjoterapeutycznej, Klubu Abstynenta i biura
Komisji RPA (oświetlenie, ogrzanie, remonty,
konserwacje)
b) artykuły szkolne do świetlicy
socjoterapeutycznej
c) specjalistyczne kolonie dla dzieci z rodzin
patologicznych

OGÓŁEM
WPŁYWY ZE SPRZEDAśY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

alkohol

1500

narkomania

2000

przemoc OGÓŁEM

1000

4 500,00

3000

3 000,00

500

500

1 200

1 200,00

1200

1 200,00

30 000

0

0

30 000,00

6300

6 300,00

1 700

1 700,00

22000

22 000,00

91400

9300

6300 107 000,00
107 000,00

