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Rozdzial I
Postanowienia og6lne

$1

Regulamin Organrzacyjny, zwany dalej ,,Regulaminem", okreSla zakres dzialanra,
zadania r szczeg6lowq organizacjp funkcjonowania Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Strzelcach Opolskich.
Postanowienia. Regulaminu odnoszq siE do wszystkich uczestnik6w otaz wszystkich
pracownik6w Srodowiskowego Domu Samopomocy.
I,lekroi w Regulaminie jest mowa o SDS lub Domu nalely przez to rozumiec
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich.

$2

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskrch dziala na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej
(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 930 z poLn. zm.);

2. Rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie Srodowiskolvych dom6w samopomocy
(Dz.U. Nr 238, poz.1586 zpoLn. zm.);

3. Ustawy z dnra 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
(tj. Dz.U. z2016r. poz.546 zpohn. zm.);

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. z2016r. poz.446 zpoLn. zm.);

5. Ustawy z dnia27 sierpnra 2009 roku o frnansach publicznych
(t.1. DzU . z 2016r . poz. 187 0 z p62n. zm.);

6. Ustawy z dnia29 wrzelnia 1994 roku o rachunkowoSci
(tj. z2016r. poz. 1047);

7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorz4dowych
(t.1. Dz.U . z 2016r. poz. 902);

8. Statutu Srodowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich;
9. niniejszego regulaminu.

$3
W SDS obowi4zuje zasada jednoosobowego kierownictwa.
SDS kieruje Kierownik, a w razie jego nieobecnoScrryznaczony przez niego pracownik.

$4

Organizacjp wewnqtrzn4 SDS okreSla schemat organizacyjny ustalony przez Kierownika
SDS.



Rozdzial II
Postanowienia szczeg6lowe

$s
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich jest oSrodkiem wsparcia typu A,
B, C, przeznaczonym dla os6b przewlekle psychiczme chorych, upoSledzonych umyslowo
l.wykazuj4cych inne przewlekle zaburzenia czynnoSci psychicznych, kt6re wymagaj4pomocy
do Zycia w Srodowisku rodzinnym i spolecznym, a zwlaszcza zwipkszenia ich zaradnoSci
i samodzielnoSci Zyciowej oraz integracj i spolecznej .

$6
1. SDS prrernaczony jest dla 60 uczestnik6w.
2. SDS posiada nastqpuj4cqliczbq miejsc dlaposzczeg6lnych kategorii os6b:
1) Typ A - dla os6b przewlekle psychicznie chorych - 5 miejsc;
2) Typ B - dla os6b upoSledzonych umyslowo - 40 miejsc;
3) Typ C - dla os6b wykazujqcych inne przewlekle zaburzenia czynnoSci psychicznych-

15 miejsc.
3. Liczba miejsc w kaZdej kategorii mohe ulec zmianie w zalelnoSci od kierowanych

ucze stnik6 w i zai stni alych p otr zeb ter ap euty cznych.

$7
SDS moze przyjq(, wiEcej os6b w celu pelnego wykorzystania miejsc i zwiqzanej z tym
mozliwoSci Swiadczenia uslug dla dodatkowych os6b w przypadku czasowych przerw
w uczeszczanruoraz czgstych nieobecnoSci uczestnik6w trwaj4cych przez okres dluzszy niL
10 dni roboczych.

$8
SDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Strzelec
Opolskie, ale dopuszcza siE przyjpcie os6b z terenu innej gminy w drodze porozumienia
zgodnie z obowiqzuj4cym Rozporz4dzeniem w sprawie Srodowiskolvych dom6w
samopomocy.

$e
1. SDS dziala od poniedzialku do pi4tku w godzinach 8.00 - 16.00 z wyj4tkiem dni

ustawowo wolnych od pracy.
Dopuszcza siq mo2liwoS6 zmiany godzin otwarcia Domu w przypadku zaistniatych
okolicznoSci w celu poprawy jego funkcjonowania.
Zajpcia z uczestnikami prowadzone sq co najmniej 6 godzin dziennie, a pozostaly czas

mohe by6' przeznaczony na czynnoSci porz4dkowe, przygotowanie do zajgt
i prowadzenie dok-umentacj i.
Dopuszcza sig prowadzenie dodatkowych zajEd integracyjnych, kulturalnych, sportowych
i turystycznych w godzinach popoludniowych otazw dni wolne odzajp6.

$10
DzialalnoSd SDS mohe byd wspierana przez wolontariuszy zgodnie z przepisami prawa,
na zasadach ustalonych przez Kierownika.

2.

3.



$11

Na terenie SDS obowiqzuje zakaz palenia tytoniu.

Rozdzial III
Tryb i warunki przyjpcia Oo SnS

$12

SOS obe.lmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi skierowanymi na podstawie
decyzjr administracyjnej wydanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spolecznej przez
wlaSciwe organy administracj i publicznej.

$13

Przeciwwskazaniem do udzialu w zajqciach SOS jest czynne uzalehnienie os6b
z zaburzeniami psychrcznymi od Srodk6w psychoaktywnych.

$14
UdziaN uczestnik6w w zajgciach odbywa siQ na zasadach petrnej dobrowolnoSci.
W przypadku braku mo2liwoSci v'ryrazenia strownej akceptacji przez uczestnika oceniane s4
pozawerbalne komunikaty i dobro uczestnika.

$ls
Uczestnik SDS lub w uzasadnionych przypadkach jego przedstawiciel ustawoury ( np. rodzic,
opiekun, kurator) wyrazapisemn4zgodp na udzialw zajqciach SDS.

$16
OdplatnoS6 zapobyl uczestnik6w w SDS reguluj4przepisy ustawy o pomocy spotecznej.

s17
Skreslenie uczestnika z zajE(, w SDS odbywa siQ na podstawie stosownej decyzji
administracyjnej wydanej na podstawie przepis6w ustawy o pomocy spolecznej przez
wlaSciwe organy administracji publicznej z powiadomieniem SDS.

$18
Kierownik SDS w Strzelcach Op. informuje wlaSciwy oSrodek pomocy spolecznej o:
1) dlugotrwalych, nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych nieobecnoSciach uczestnika,
2) zmranie stanu zdrowia uczestnika, kt6ra ma wplyw na zasadnoSd Swiadczonych uslug

przez SDS.



Rozdzial IV
System pracy w SIS

sle
Zajpciaterapeutyczne odbywaj4 sig w oparciu o program dzialalnoSci domu typu A, B, C oraz
plan pracy ustalany na kaZdy rok.

$20
ZajEcia terapeutyczne dostosowane s4 do moZliwo6ci psychofizycznych uczestnika,
jak r6wniez moZliwoSci lokalowych, personalnych i organizacyjnych.

$21

Zajpcia w SnS odbywaj4 sig indywidualnie lub w grupach oraz w spotkaniach calej
spolecznoSci SDS.

s22
1. Zajgcia terapeutyczne odbywaj4 siE w oparciu o indywidualne pfany postppowania

wspieraj4co - aktywizuj4cego ustalane dla kaZdego uczestnika SDS przez zesp6N

wspieraj4co - aktywizujecy, kt6ry jest odpowiedzialny za jego realizacjE.
2. Kahdy uczestnik SDS ma wyznaczonego terapeutq prowadzqcego, kt6ry czuwa nad

przebiegiem postEpowania wspieraj 4co-aktywizuj qcego.

$23
Za bezpieczefstwo uczestnik6w podczas zajqd odpowiedzialny jest pracownik zespolu
wspieraj 4co-aktywizuj ecego prowadz4cy dane zajgcia.

$24

v. SDS Swiadczy uslugi w polegaj4ce na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejqtnoSci
w zakresie czynnoSci dnia codziennego i funkcjonowania w Zyciu spolecznym.

Uslugi te obejmujq:

1) treningi funkcjonowania w Zyciu codziennym;
2) treningi umiej qtnoSci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w;
3) treningi umiejEtnoSci spgdzania czasuwolnego;
4) terapip zajEciow6
5) terapip ruchow4 w tym zajgcia sporlowe, fizjoterapiE, turystykE i rekreacjg;
6) poradnictwo psychologiczne;
7) pomoc w zalatwianiu spraw urzpdowych;
8) pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swiadczenzdrowotnych;
9) niezbqdn4 opiekg i wsparcie;
10) inne dzialaniazmreruajqce do petrnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.



$2s

SDS umoZliwia uczestnikom spozywanie gor4cego posilku w ramach treningu kulinarnego
lub zadania wlasne go gminy.

$26
',W celu zapewnienia integracji spolecznej uczestnik6w SOS wsp6lpracuje z:

1) rodzicami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
2) oSrodkami pomocy spolecznej oruzpowiatowym centrum pomocy rodzinie;
3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakladami

opieki zdrowotnej;
4) powiatowym urzqdem pracy;
5) or ganrzacjamr pozarzqdowymi;
6) koSciotami r zwiqzkami wyznaniolvymi;
7) oSrodkami kultury r organizacjami kulturalno - rozrywkowymi;
8) plac6wkami oSwiatowymi, innymi jednostkami Swiadcz4cymi uslugi dla os6b

niepelnosprawnych, w tym warsztatami terapii zajpciowej, zakladamr aktywvacji;
9) innymi osobami lub podmiotami dziaNajqcymi na rzecz integracji spolecznej

uczestnik6w.

s27
W Srodowiskowym Doryu Samopomocy prowadzona jest dokumentacja zbiorcza
i indywidualna uczestnika SDS zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa, a takhe inne
dokumenty zwiazane z dzialalnoScia oSrodka.

Rozdzial V
Organizacj a wewngtrzna SDS

$28
W sklad struktury organizacyjnej Srodowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach

1. Kierownik;
2. Zesp6L wspieraj4co - aktywizujqcy zlohony z;

1 ) Dzialu terapeuty czno - opiekuhczego,
2) Dzia\u rehabilitacyjnego ;

3. DziaN administracyjny:
1) gl6wny ksiEgowy,
2) referent ds. administracji i kadr;

4.DziaL obslugi:
1) robotnik do pracy lekkiej,
2) robotnik gospodarczy.

Strukturq organizacyjn4 SDS przedstawia schemat organizacyjny stanowiqcy ZaLqcznik Nr 1

do niniejszego Regulaminu.



$2e

Pracownicy SO S wyt<onuj 4c swoj 4 prac e w szczeg6lnoSci :

1) dbaj4 o wysok4jakoSi Swiadczonych uslug i jak najwy?szqich skuteczno66;
2) kieruja siE zasad4 dobra uczestnik6w i ich rodzin otaz poszanowania ich godnoSci

i prawa do samostanowienia;
3) zachowuj4w tajemnicy informacje dotycz4ce uczestnik6w;r' 4) przestrzegajq obowiqzuj4cych regulamin6w, procedur, dyscypliny pracy i kodeksu

etycznego;
5) nabielqco i rzetelnie dokumentujepracQ.

$30

Zakres czynnoSci pracownikow zatrudnionych ra poszczeg6lnych stanowiskach ustala
Kierownik Srodowiskowego Domu Samopomocy.

$31

1. Srodowiskowym Dornem Samopomocy w Strzelcach Opolskich kieruje Kierownik,
a w czasie jego nieobecnoSci jego obowi4zki przejmuje -vq1znaczony przez niego
pracownik.

2. Kierownik ponosi odpowiedzialnoS6 za caloksztalt pracy i nadz6r nad prawidlow4
i terminowqreahzacjqwykonywanychzadan okreSlonych w niniejszym Regulaminie.

3. Do kompetencji Kierownika Domu naIe?y:
1) kierowanie jednostk4 i reprezentowanie jej na zewnqtrz na podstawie pelnomocnictwa

udzielonego przez Burmistrza Strzelec Opolskich;
2) zatrudnianie i zwalnianie pracownik6w SDS oraz wykonywanie innych obowiqzk6w

pracodawcy oraz przelohonego wzglgdem pracownik6w, w tym koordynowanie
inadz6r nad ich praca;

' 3) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budZetowej,
4) wlaSciwe zabezpreczenie i racjonalne gospodarowanie maj4tkiem,
5) zapewnienieiutrzymanie wymaganego zakresu i poziomu uslug w SDS,
6) wykonywanie kontroli zarzqdczej w jednostce,

7 ) wydawani e zar zqdzen zw iqzany ch z brehqc q dzi atr alno S ci 4 p I ac 6wki,
'J 8) opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokument6w dotycz4cych

funkcj onowania S D S oraz prowadzenie spraw ozdaw czoici,
9) zapewnieniebezpieczefstwa uczestnikom i pracownikom SDS,
1 0) prowad zenie zajE6 terapeutycznych,
11)wykonywanie innych zadanpowierzonych lub poleconych przez uprawnione osoby lub

podmioty,
1 2) wsp6lpraca z rodzinami i opiekunami uczestnik6w.

$32
1. Do zadafpracownik6w Zespolu Wspieraj4co - Aktywizujqcego nale?y:

1) opracowanie i realizacja indywidualnych plan6w postgpowania wspierajqco -
aktSnvizuj4cego w porozumieniu z uczestnikiem Lub jego opiekunem zgodnie
z ustaleniami zespotru wspieraj4co - aktywizuj4cego,

2) or ganizacja procesu terapeuty cznego,
3) organizacja procesu rehabilitacyjnego,
4) prowadzenie dokumentacj i merlto ry cznej uczestnik6w SD S,



5) pomoc w rozwiqzywaniu problem6w uczestnik6w, wsp6lpraca z ich rodzinami
i opiekunami,

6) zapobieganie spotrecznej dekompensacji poprzez poradnictwo psychologiczne
i socjalne oraz dziaLania integruj4ce uczestnika ze spoleczenstwem,

7) pracasocjalna
8) rehabilitacja spoleczna zmrerzajqca do og6lnego rozwoju uczestnik6w SDS,
9) wykonywanie zabieg6w fizjoterapeutycznych oraz innych zabiegow i lwiczenr" 

majqcych na celu przywracanie lub utrzymywanie sprawnoSci ruchowej uczestnika,
1 0 ) organiz acj a dzialaf pro fi I aktyc zny ch, sp o rtowych i rekre acyj nych
1 1 ) zapewnienie opieki podczas prowadzony ch zajqc,
l2)wykonywanie innych zadah zleconych ptzez kierownika SDS lub wynikajqcych

z przepis6w prawa.

2. Bezpofiredni nadz6r nad prac4 w poszczeg6lnych dzialach sprawuje:

- specjalista ds. opiekuriczo - wychowawczych- dlaDzialu terapeutyczno - opiekufczego,

- kierownik zespolu medyczno-rehabilitacyinego - dlaDziafurehabilitacyinego.

$33
1. Do zadafi Gl6wnego Ksiggowego nalezy:
1) prowadzenie rnadzor nad sprawami wchodz4cymi w zakres gospodarki finansowej SDS

pod wzglpdem rachunkowym i finansowo - ksiggowym,
2) prowadzenie rachunku bankowego,
3 ) prawidl owa r ealizacja budzetu i przestrzeganie dyscypliny fi nansowej,
4) prowadzenie catoSci spraw zwiqzanych z zobowiqzaniami podatkowymi,

ub ezpieczeni ami i placami or az r o zhc zeniami z budzetem gminy,
5) dokonywanie prawidlowej klasyfikacji budzetowej,

. 6) terminowe przedldadanie sprawozdari i rozliczanre dotacji,
7) opracowywanie projekt6w plan6w finansowych, dokonywanie niezbgdnych zmran

w planach i zapewnienie wyplacalnoSci wobec kontrahent6w,
8) prowadzenie ewidencji Srodk6w trwalych,naliczanie amortyzacji i ich inwentaryzacja,
9) prowadzenie catoSci spraw z za\<resu zaopatrzenia gospodarczego i remont6w,

\r 10)wykonywanie innych zadahzleconych przezkierownika SDS lub wynikajqcych
zprzepis6w prawa.

2. Gtr6wny ksiqgowy sprawuje bezpoSredni nadzor nad realizacjq zadan referenta
ds. administracji i kadr.

$34
Do zadafreferenta ds. administracji i kadr nale?y:

1) znajomoS6 i przestrzeganie prze.pis6w Kodeksu Pracy i innych przepis6w zwiqzanych
z wykonywanymi zadaniami w SDS,

2) prowadzenie dokumentacji osobowej pracownik6rv i spraw kadrowych,
3) prowadzenie spraw kadrowych zwrqzanychz ZFSS,
4) naliczanie list plac i skladek na ubezpieczenre spoleczne oraz podatk6w,
5) obstuga PIT,



6) prowadzenie spraw wg instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
oraz instrukcji w sprawie organrzacji i zakresu dzialania skladnicy akt,

7) opisywanie i dokonywanie czynnoSci kontrolnych pod wzglgdem formalnym
i rachunkowym dowod6w ksiggowych,

8) terminowe dokonywanie zobowrqzaf finansowych,
9) prowadzenie spraw zwrqzanych z BHP w plac6wce oraz zabezpreczeniem

przeciv'rpo?arowym, Scisla wsp6lpraca z technikiem BHP,
" 10)prowadzenie rejestru wydanych delegacji sluzbowych i ich rozliczanie,

1 1 ) prowadzenie dokumentacj i zwiqzanej ze szkoleniami pracownik6w SD S,

1 2 ) prowadzeni e spraw zw iqzany ch z zun6w ieniami publ i cznyrni z g o dni e

z ob ow iqzuj4cymi przepi s ami,
prowadzenie ewidencji iloSciowej Srodk6w trwalych o niskiej warloSci,

1 3 ) prowadzenie ewidencj i ilo Sciowej wypo sahenia,
I4)nale?7,te przechowywanie r zabezpreczanie dokument6w finansowo - ksipgowych

ikadrowych,
l5)wykonywanie innych zadan zleconych przez kierownika SDS lub wynikaj4cych

z przepis6w prawa.

$3s
Do zadah pracownik6w obslugi nale?y :

1) utrzymanieporz4dku i czystoSci w SDS,
2) dbalo6i o mienie plac6wki,
3) racjonalna gospodarka Srodkami czystoSci,
4) dbaloS6 o teren wok6l SDS,
5) dokonywanie drobnych napraw i remont6w,
6) dbaloS6 i obsluga urzqdzenw kotlowni,
7) wykonywanie innych zadan zleconych przez kierownika SIS tuU wynikaj4cych

z przepis6w prawa.

s36
Zakres czynnoSci pracownik6w zatrudnionych na poszczeg6lnych stanowiskach ustala
Kierownik Srodowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdzial VI
Prawa i obowi4zki uczestnik6w

or^z rodzic6w/opiekun6w uczestnik6w

uczestnik Srodowiskowego Domu ,"-"n"*:.'; Strzelcach opolskich ma prawo do:

1) korzystania ze wszystkich dostqpnych form wsparcia oferowanych przez SpS
zmieruajqcych do jego funkcjonowania w Srodowisku;

2) urdziaNu w terapii i rehabilitacji zgodnie z jego indywidualnym planem wspieraj4co -
aktywizujqcym dostosowanym do jego potrzeb i mozliwoSci psychofrzycznych;

3) godnego i r6wnego traktowania oraz poszanowania prywatno$ci przez pozostalych
uczestnik6w orazpracownik6w SDS;

4) zgNaszanra i uczestnictwa w reahzacji inicjatyw zmierzajqcych do eoraz lepszego
funkcionowania SDS;



5) wsp6ldecydowania w sprawach dotyczqcych jego osoby,
6) zglaszania u1vag o dzialalno5ci SDS kierownikowi plac6wki lub jednostce

prowadz4cej SDS.

$38

,Uczestnik Srodowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich ma obowi4zek:

1) uczestniczy(,w zajpciach SDS zgodnie ze swoimi moZliwoSciami psychofizycznymi;
2) przestrzegal obowi4zujqcych zasad i norm wsp6l2ycia spolecznego oraz ustalonego

w SDS porz4dku;
3) szanowai godnoSd osobist4pozostalych uczestnik6w i pracownik6w SDS;
4) podpisad listg obecnoSci potwierdzaj4c4 uczestnictwo w zajpciach w danym dniu.lub

usprawiedliwi6 swoj4 nieobecnoSl, a takle w miarE mo2liwo6ci informowa6 SDS
o swej absencji nazajEciach;

5) dbai o mienie i dobro SDS oraz stosowa6 siq do zalecefpracownik6w Domu.

Uczestnik nie ma prawa wnosii, przyjmowat ani przebywad na terenie SDS po przyjqciu
substancj i psychoaktywnych.

$3e

Rodzice i opiekunowie uczestnika na zasadach przewidzianych przepisami prawa mogq
uzyska6:

1) informacje o programie wspieraj4cym uczestnika, jego realizacji i efektach;
2) informacje o stanie psychofizycznym uczestnika.

Rodzice i opiekunowie uczestnika maj4r6wnie2 prawo do:
1) uczestnictwa w otwaftych formach pracy SDS;
2) zglaszania uwag i wniosk6w w sprawach osobistych i dotycz4cych funkcjonowania

SDS.

$40
Do obowi4zk6w rodzic6w i opiekun6w uczestnika SDS nalely:

, 1) wsp6lpracazZespolem Wspieraj4co - Aktywizujecym;
2) dbaloSd o systematycznq obecnoSi uczestnika na zajqciach oraz w miarg moZliwoSci

informowanie plac6wki o absencji uczestnika;
3) usprawiedliwienie nieobecnoSci uczestnika na zajpciach powyzej 1 0 dni roboczych;
4) dbaloS6 o higienq osobist4 uczestnika i w razie potrzeby zaopatrzenie go w Srodki

higieny osobistej;
5) udzielania informacji i dostarczania dokument6w niezbpdnych do prowadzenia

dokumentacj i indywidualnej uczestnika;
6) uczestniczenie w organizowanych zebraniach.



Rozdzial VII
Wsp6lpraca SDS z rodzinami i opiekunami uczestnikriw

$41

W ramach wsp6lpracy zrodzin{opiekunami uczestnika SDS pracownicy oSrodka mog4:

,. 1) zapewnil wsparcie psychiczne i psychologrczne,
' 2) pom6c w poznaniu, rozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb uczestnika oraz zasad

wsp6lpracy znim,
3) przekazywa6 na biez4co informacje o aktualnych problemach i postppach zwiqzanych

z terapiqi rehabilitacj 4 uczestnika,
4) ksztaltowat umiejgtnoSci niezbEdne do prowadzenia rehabilitacji uczestnika

w warunkach domowych,
5) poprzez poradnictwo pom6c w rozwiqzywaniu problem6w Zycia codziennego.

Rozdzial VIII
Postanowienia kofcowe

$42

Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane s4w trybie jego wprowadzania.
Regulamin wchodzi w zycie po uzgodnieniu z Wojewod4 Opolskim r zatwrcrdzeniu
pr zez j e dnostkq pro wa dzqc a,.

3. Niniejszy Regulamin zastgpuje Regulamin organizacyjny Srodowiskowego Domu
Samopomocy wprowadzony Zarzqdzeniem Kierownika SDS w dniu 27 maja 2011 roku.

Sporz4dzila:

Zaneta Giemza-Ju reczko

s{ii)l-),;\/vlsKOwY DOtvl sAlvl0P0MocY
vv Sti'zelcach Opolskich

S
miejscowo56, data i podpis

1.

2.

Uzgodniono z Wojewod4 Opolskim
Z rp, WrJewody Opotrktego

ZasPot ',il:

Zatwierdzil
(ednostka
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