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I.

WSTĘP
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ujściu prowadzi swoją działalność od 2004 roku. Placówka mieści

się w Ujściu przy ul. Pl. Wiosny Ludów 1, w obiekcie należącym do Parafii pw. Św. Mikołaja.
Celem prowadzonej pracy terapeutycznej jest szeroko rozumiany indywidualny rozwój każdego
z podopiecznych, poprawa jego zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej, a także
przygotowanie do w miarę możliwości samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Założone cele
realizowane są poprzez ogólne usprawnianie, rozwój umiejętności wykonywania czynności życia
codziennego, naukę różnych technik terapii oraz rozwijanie podstawowych i specyficznych
umiejętności zawodowych. W przyszłości mają one pomóc w podjęciu i utrzymaniu pracy
zarobkowej bądź w szkoleniu zawodowym.


INFORMACJE O LICZBIE UCZESTNIKÓW WARSZTATU ORAZ STOPNIU I
RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Profil działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej obejmuje swym zakresem rehabilitację
zawodową i społeczną

osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności z powiatu pilskiego a także 1 osobę z powiatu chodzieskiego.
W każdym miesiącu liczba uczestników wynosiła 30 osób.

Rys. nr 1. Liczba osób wg stopnia niepełnosprawności
Liczba osób według stopnia niepełnosprawności

znaczny
15

15

umiarkowany

Rys. nr 2. Podział uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności
Ilość osób ze względu na rodzaj niepełnosprawności
11

umysłowo-psychiczna

5

neurologiczna
okulistyczna
23

ruchowa

III. OGÓLNA FREKWENCJA UCZESTNIKÓW W ZAJĘCIACH WARSZTATU
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU SPRAWOZDAWCZEGO.
Tab. nr 1. Frekwencja uczestników w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego:
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Frekwencja
84%
91%
82%
84%
84%
85%
89%
88%
83%
79%
89%

III. FORMY I METODY REALIZOWANEJ PRZEZ WARSZTAT DZIAŁALNOŚCI
REHABILITACYJNEJ.
Głównymi formami oddziaływań, zmierzającymi do realizacji celów rehabilitacyjnych były:
1

Terapia zajęciowa

2

Zajęcia o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym.

3

Zajęcia kulturalno - rekreacyjne.

4

Współpraca z rodzicami w postaci indywidualnych konsultacji, zebrań, praca socjalna w
stosunku do uczestników.

1. Terapia zajęciowa.
Prowadzona jest w zróżnicowanych tematycznie pracowniach, w których praca opiera się na
półrocznych planach zajęć, uwzględniających psycho-fizyczne predyspozycje uczestników danej
pracowni.Prowadzona terapia opiera się na stałym i życzliwym kontakcie oraz współdziałaniu
terapeutów z uczestnikami. Każdy z podopiecznych ma możliwość realizacji własnych pomysłów,
pogłębiania swych zainteresowań i rozwijania ciekawości poznawczej, a przede wszystkim
zdobywania nowych umiejętności.

Tab. nr 2. Roczne ujęcie pracy w poszczególnych pracowniach:

Metody pracy

Metody pracy

Pracownia gospodarstwa
domowego
ergoterapia, socjoterapia,
instrukcja słowna, metody
pokazu i naśladownictwa,
wielokrotnego powtarzania
czynności, aktywizująca,
waloryzacyjna, praktyczna
Pracownia plastyczna
ergoterapia, socjoterapia,
instrukcja słowna, metody
pokazu i naśladownictwa,
wielokrotnego powtarzania
czynności, aktywizująca,
waloryzacyjna, praktyczna

Pracownia małej poligrafii Pracownia majsterkowania
ergoterapia, socjoterapia,
instrukcja słowna, metody
pokazu i naśladownictwa,
wielokrotnego powtarzania
czynności, aktywizująca,
waloryzacyjna, praktyczna
Pracownia rękodzieła
artystycznego
ergoterapia, socjoterapia,
instrukcja słowna, metody
pokazu i naśladownictwa,
wielokrotnego powtarzania
czynności, aktywizująca,
waloryzacyjna, praktyczna

ergoterapia, socjoterapia,
instrukcja słowna, metody
pokazu i naśladownictwa,
wielokrotnego powtarzania
czynności, aktywizująca,
waloryzacyjna, praktyczna
Pracownia ceramiczno ogrodnicza
ergoterapia, socjoterapia,
instrukcja słowna, metody
pokazu i naśladownictwa,
wielokrotnego powtarzania
czynności, aktywizująca,
waloryzacyjna, praktyczna

2. Zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym
W okresie I-XII 2019r. cele rehabilitacyjne realizowane były poprzez zajęcia o charakterze
korekcyjno – kompensacyjnym. Były to zajęcia rewalidacyjne, spotkania z psychologiem oraz
rehabilitacja ruchowa.
Zajęcia rewalidacyjne miały na celu podtrzymanie u uczestników nabytych wcześniej umiejętności
oraz rozwijanie nowych, które pozwolą na usamodzielnianie na miarę indywidualnych możliwości
każdego z uczestników.
Oddziaływania rewalidacyjne miały charakter mocno zindywidualizowany i obejmowały działania z
następujących obszarów:
- ćwiczenia przygotowujące do nauki mowy,
- ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i myślenia,
- ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo – ruchowej,
- ćwiczenia pojęć czasowych,
- rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności czytania i pisania.
Zajęcia z psychologiem miały na celu głównie:
-budowanie i wzmacnianie poczucia wartości uczestników,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych,
- poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi,
- zajęcia stymulujące i podtrzymujące funkcjonowanie poznawcze
-ćwiczenia stymulujące pamięć

Rys. nr 3
Kontynuowana jest

współpraca Warsztatu z

Nadleśnictwem Zdrojowa Góra. Efektem są spotkania
pracownika Nadleśnictwa z naszymi uczestnikami z
grupy

socjoterapeutycznej.

Celem

jest

psycho-

edukacja – poznanie najbliższego otoczenia jakim jest
las

oraz

umiejętność

funkcjonowania

w

tym

środowisku w różnych sytuacjach. W ramach zajęć
edukacyjnych odwiedziliśmy Cmentarz Leśnikówpoznaliśmy tragiczne losy osób tam pochowanych.
Rys. nr 4
Obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem
Downa. Tego dnia wszyscy ubraliśmy kolorowe
skarpetki, aby pokazać, że integrujemy się z nimi.

Rys. nr 5
Odwiedziliśmy

Centrum

Promocji

Lasów

Państwowych w Goraju, gdzie oglądaliśmy ekspozycję
przyrodniczą. Zwiedziliśmy także zamek w którym
mieści się Zespół Szkół Leśnych. Na końcu
odwiedziliśmy zagrodę dzików.

Rys. nr 6
Braliśmy udział w innowacji pedagogicznej pt.
"(Nie)pełnosprawni - więcej nas łączy niż dzieli"
razem z uczniami VIII klasy Szkoły Podstawowej
w Ujściu. W czerwcu 2019r. zakończyliśmy cykl
spotkań. (wspólne prace artystyczne, sportowe,
komputerowe). Była to wspaniała okazja do
integracji młodzieży z naszymi uczestnikami.
Wizyta w Urzędzie Miasta - z burmistrzem Romanem Wroteckim, który opowiadał o swej pracy
i pracy urzędu. Dowiedzieliśmy się o sposobie przyjmowania niepełnosprawnych petentów. Byliśmy
w sali Urzędu Stanu Cywilnego i Biurze Spraw Obywatelskich.
Rys. nr 7

Odbyło się spotkanie z pielęgniarką, która mówiła jak postępować,żeby zachować zdrowie i
kondycję w każdym wieku.
Rys. nr 8

Dwoje naszych kolegów Monika i Daniel biorą udział w projekcie organizowanym przez
Stowarzyszenie Krok po kroku HSA – Rehabilitacja przez nurkowanie. Przełamywali swoje bariery
emocjonalne i fizyczne nurkując pod wodą. Z dużym zainteresowaniem śledzimy ich postępy w
trudnej sztuce nurkowania. W roku 2019 uczestniczyli oni w wyprawie do Egiptu (ze
Stowarzyszeniem "Krok po kroku"), aby szlifować swoje umiejętności i podziwiać podwodny świat.
Wrócili pełni wrażeń, którymi podzielili się z pozostałymi kolegami.
Rys. nr 9

Rys. nr 10

Fryzjer w WTZ - gościliśmy w naszym warsztacie Panią Izabelę - fryzjerkę z Ujścia wraz ze
stażystkami, która zadbała o wizerunek naszych uczestników i wykonała wspaniałe fryzury.
Rys. nr 11

Rys. nr 12 i 13
Rehabilitacja ruchowa obejmowała uczestników ze
wskazaniami lekarskimi. Zajęcia dostosowane
były do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
Zajęcia miały

charakter

indywidualny i

grupowy.

Realizowane były jako:
-

ćw.

ogólnorozwojowe,

mające

na

celu

poprawienie ogólnego stanu organizmu,
- ćw. oddechowe, zwiększające ruchomość stawów
klatki piersiowej, przepony, wzmocnienie mięśni
wdechowych i wydechowych,
-

ćw.

czynne,

bierne,

czynne

oporowe,

poprawiające zakres ruchu oraz siłę mięśniową
kończyn,
- ćw. zespołowe, korekcyjne i relaksacyjne,
- ćw. na przyrządach,
- masaż suchy,
- zajęcia na basenie,
- nordic-walking.
3. Zajęcia kulturalno – rekreacyjne
W ramach terapii społecznej podopieczni placówki mieli okazję w roku 2019 wziąć udział w
wielu spotkaniach i imprezach, zarówno o charakterze wewnętrznym (Mikołajki, Śniadanie
Wielkanocne, Walentynki, Wigilia w WTZ itp.), jak i skierowanych na zewnątrz (kiermasze, festyny,
wycieczki). Oprócz wypoczynku i rekreacji, miały one także na celu integrację oraz chęć zerwania z
niektórymi stereotypami dotyczącymi zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i ich pracy.
W okresie I-XII 2019 r. uczestnicy mieli możliwość korzystania z zajęć rozwijających indywidualne
predyspozycje, zdolności i zainteresowania uczestników. Były to:
- zajęcia sportowe,
- biblioterapia,
- zajęcia fotograficzne,
- zajęcia teatralne.
W tym okresie uczestnicy brali również udział w różnorodnych imprezach sportowych i kulturalnych
– wyjście do kina, teatru. Byli uczestnikami wielu konkursów, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Uczestnicy brali także czynny udział w zawodach sportowych organizowanych przez Ludowe
Zespoły Sportowe, zawodach wędkarskich oraz bowlingowych.
Rys. nr 14

Rys. nr 15

We wrześniu wzięliśmy udział w V Rajdzie Granicznym Nordig Walking zorganizowanym przez
Stowarzyszenie "Jeziorki - Aktywna Wieś".
Rys. nr 16

Rys. nr 17

Braliśmy udział w balu karnawałowym w Margoninie razem z Warsztatem Terapii Zajęciowej z
Chodzieży. Stał się on już imprezą cykliczną, która jest okazją do wzajemnej integracji między
warsztatami.
Rys. nr 18

Rys. nr 19

Rys. nr 20

Uczestnicy brali udział w wycieczce na Dolny Śląsk. Zwiedziliśmy m.in. Polanicę Zdrój,
Ząbkowice Śląskie, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój. Celem wycieczki było zwiększenie
umiejętności funkcjonowania społecznego uczestników, poszerzenie ich wiedzy ogólnej oraz
odpoczynek i integracja.
Rys.nr 21

Rys. nr 22

Rys. nr 23
W czerwcu braliśmy udział w pikniku w

Zbyszewicach. Festyn był doskonałą okazją do
wzajemnej integracji. Organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji na ten dzień. Uczestnicy mogli
pływać motorówką po jeziorze, obejrzeć z bliska
wóz strażacki i policyjny. Zabawie, tańcom i
konkursom nie było końca.

Rehabilitacja zawodowa
Trening ekonomiczny:
Treningiem ekonomicznym objęci są wszyscy uczestnicy. Uczestnik może otrzymać do swojej
dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Miesięczną wysokość środków dla każdego uczestnika ustala Rada Programowa.
Przyznanie i wysokość kwoty uzależniona jest od:
-

systematyczności,

-

zaangażowania w realizację programu rehabilitacyjnego,

-

zdyscyplinowania,

-

przestrzegania regulaminu warsztatu,

-

prawidłowego stosunku do uczestników i pracowników Warsztatu.

Rozwijanie umiejętności zawodowych odbywa się przez zajęcia w poszczególnych pracowniach oraz
podczas sezonowych prac w ogrodzie i na terenie placówki. Kształtowane są umiejętności przydatne
w wykonywaniu określonych prac:planowanie pracy, przygotowanie miejsca pracy, przestrzeganie
czasu wykonania, odpowiedzialność za powierzone zadanie, szanowanie cudzej pracy.
4. Współpraca z rodzicami w postaci indywidualnych konsultacji, zebrań, praca socjalna w
stosunku do uczestników.
W okresie I-XII 2019 r. prowadzona była szeroko rozumiana współpraca z rodzicami i
opiekunami uczestników warsztatu poprzez:
- indywidualne spotkania z opiekunami uczestników warsztatu,
- wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania przeprowadzone przez pracownika socjalnego,
- zebrania dla rodziców
- spotkanie integracyjne uczestników i rodziców (wspólna praca rękodzielnicza)
Podjęte działania pozwoliły na kompleksową diagnozę w zakresie potrzeb socjalnych, zdrowotnych,
rehabilitacyjnych uczestników oraz poznania ich sytuacji rodzinnej. Praca socjalna w stosunku do
uczestników odbywała się również poprzez:
- pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania do programów edukacyjnych, do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego i komputerowego,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń socjalnych,
- pomoc w organizowaniu wizyt u lekarzy specjalistów.

IV. INFORMACJA O LICZBIE UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI WARSZTAT
WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYN ICH ODEJŚCIA
W okresie I-XII 2019r. żaden z uczestników nie opuścił warsztatu.
V. INFORMACJA O LICZBIE UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POCZYNILI POSTĘPY W
ZAKRESIE
ZARADNOŚCI
OSOBISTEJ,
REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ
I
ZAWODOWEJ.
W okresie I-XII 2019r. dla każdego uczestnika opracowane zostały indywidualne programy
rehabilitacji na okres 6 miesięcy. Po okresie 12 miesięcy uczestnik uzyskiwał szczegółową ocenę w
zakresie funkcjonowania społecznego i zawodowego.
Rehabilitacja zawodowa dotycząca takich umiejętności jak:
-

samodzielność,

wytrwałość,

pracowitość,

dbałość

o

własne

bezpieczeństwo,

przestrzeganieprzepisów BHP i regulaminu warsztatu; postęp uczynił 1 uczestnik;
Rehabilitacja społeczna:
-

umiejętność dzielenia się i niesienia pomocy, komunikowania się, tworzenia więzi i
przyjaźni,harmonijne współżycie w grupie, umiejętność odpowiedniego zachowania w
miejscach publicznych, umiejętność dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków;
postęp uczyniła1 osoba;

Zaradność osobista:
-

ogólna samodzielność, dotycząca takich umiejętności jak: samoobsługa w ubieraniu się,
higiena osobista, przygotowanie prostych posiłków, dokonywanie prostych zakupów,
utrzymywanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu, samodzielne poruszanie się po
najbliższej okolicy, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, orientacja w
elementarnych zasadach życia codziennego; postęp uczyniła1 osoba.

U pozostałych uczestników rehabilitacja przebiega na stałym poziomie; modyfikowana jest jednak
na miarę potrzeb i postępów uczestników.

VI. INFORMACJE O DECYZJACH PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ PROGRAMOWĄ W
STOSUNKU DO UCZESTNIKÓW WARSZTATU WOBEC KTÓRYCH RADA
PROGRAMOWA DOKONAŁA OCENY REALIZACJI INDYWIDUALNEGO
PROGRAMU REHABILITACJI
Członkowie Rady Programowej dokonali:
•

opracowania indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika

•

analiza indywidualnych programów rehabilitacji uczestników

•

podsumowania oceny postępów w rehabilitacji ogólnej i zawodowej uczestników
( w tym kompleksowej oceny 3-letniej – 5 uczestników – uwzględniając postępy
uczestników w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej podjęto decyzję o przedłużeniu
uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w
rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy)

•

ustalenia grafiku zajęć uzupełniających

•

ustalenie wysokości środków otrzymywanych w ramach treningu ekonomicznego dla
poszczególnych uczestników. W treningu biorą udział wszyscy uczestnicy warsztatu.
Średnia wysokość treningu ekonomicznego w ujściu miesięcznym to 70 zł. Minimalna
wartość wypłacona w 2019r dla 1 uczestnika to 45 zł, a maksymalna 80 zł.

/-/ Honorata Grajczyk
Kierownik WTZ Ujście

Ujście; 10.01.2020r.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY PARAFII PW.ŚW.MIKOŁAJA PRZESYŁA REALIZACJĘ WYDATKÓW ZA OKRES:
01.01.2019r - 31.12.2019r.
Rodzaje kosztów

Konto
PFRON
(90%)

PLAN
POWIAT
(10%)

PLAN ROCZNY
(100%)

PFRON
(90%)

383.574,28

Dynamika
procentowa
do ogólnego
planu (%)
100

405

343.574,28

40.000,00

383.574,28

343.574,28

405

72.387,32

72.387,32

72.387,32

72.387,32

100

401

41.443,00

5.520,00

46.963,00

41.443,00

5.520,00

46.963,00

100

402

10.573,15

17.70

10.590,85
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2.

3.
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5.
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Wynagrodzenie
pracowników
Pochodne od
wynagrodzeń
Koszty materiałów,
Energii,
Usług materialnych
I niematerialnych
Koszty materiałów do
terapii zajęciowej (w
tym do pracowni
gospodarstwa
domowego
Koszty dowozu
uczestników
Koszty szkoleń i badań
pracowników
Koszty ubezpieczeń
uczestników Warsztatu i
mienia
Integracja społeczna
Trening ekonomiczny
ZFŚS
Doposażenie

14.700,00

WYKONANIE
POWIAT
Razem
(10%)
Wykonanie
40.000,00

14.700,00

11.

Podróże służbowe
OGÓŁEM

409

54,60
542.880,00

60.320,00

54,60

54,60

603.200,00

542.880,00

60.320,00

54,60

100

603.200,00

100

1. Dochód ze sprzedaży wytworzonych wyrobów przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2019 roku wyniósł: 12.496,00 zł.
2. Kwota: 23.032,11 – uzyskana ze sprzedaży wyrobów została przeznaczona na: wycieczkę do Polanicy Zdrój (20.210,00 zł.), spektakl
teatralny dla uczestników (360,00 zł. + 396,00 zł.), seans filmowy (403,00 zł .+ 290,00 zł.), zabawa w Margoninie (760,00 zł.), pizza dla
uczestników
(567,00 zł.), i zakup lodów dla uczestników (46,11 zł.).

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Ujście, 07.01.2020r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok
1. Wynagrodzenia pracowników – 10,5 etatu – 12 osób – 383.574,28
2. Materiały do terapii dla pracowni plastycznej, rękodzieła artystycznego, majsterkowania,
ceramiczno-ogrodniczej, małej poligrafii i pracowni gospodarstwa domowego – 36.656,09
3. Koszty materiałów i energii: 46.963,00 w tym:
o

Materiały biurowe i środki czystości: – 8.091,62

o

Paliwo – 14.400,14

o

Energia elektryczna – 2.942,97

o

Woda – 823,47

o

Gaz – 14.426,52

o

Materiały pozostałe – 6.078,28 (w tym: zasilacz do laptopa, baterie, taśmy, żarówki,
poduszki na taborety, wentylator z obudową do busa, środki do pielęgnacji busa,
fartuchy dla uczestników, ręczniki dla pracowników, herbata i mydło dla
pracowników, cerata na stoły w jadalni.

o

zakup materiałów medycznych – 200,00

4. Usługi materialne i niematerialne – 10.590,85 w tym:
o

Pocztowe – 100,00

o

Usługi różne – 4.947,17 ( wtym: opłata za domenę „wtzujscie”, abonament za dostęp
do Internetu, sprawdzenie klimatyzacji w busie, przegląd gaśnic, aktualizacje
programów „Optima” i Fleks”, uszczelnienie pompy paliwa w busie, naprawa
dmuchawy do liści, przegląd techniczny kominów, konserwacja kserokopiarki.

o

Usługi komunalne – 3.879,01

o

Bankowe – 326,96

o

Telekomunikacyjne – 1.337,71

5. Trening ekonomiczny – 23.100,00
Uczestnik warsztatu, zgodnie z rozporządzeniem, biorący udział w ramach indywidualnego
programu w treningu ekonomicznym, może otrzymać środki finansowe w wysokości nie
przekraczającej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość środków indywidualnie
dla każdego uczestnika ustala rada

programowa warsztatu, zgodnie z

indywidualnym programem, uwzględniając postanowienia regulaminu organizacyjnego
warsztatu.

6. Szkolenia pracowników – 250,00 (szkolenie BHP – 120,00 i szkolenie „Biblioterapia” 130,00)
7. Doposażenie – 8.948,87 w tym: ( żelazko, wkrętarka, głośnik mobilny, aparat cyfrowy
Sony, patelnie, odkurzacz uniwersalny, czajniki, meble kuchenne, garnki, mikser
rozdrabniający)
8. Podróże służbowe – 54,60
9. Ubezpieczenia – 7.076,46 w tym:
o

Uczestników – 785.87

o

Samochodu – 2.606,00

o

Mienia – 684,59

10. Dochody ze sprzedaży na rok 2019 wynoszą: 12.496,00
11. Wydatki z przychodów własnych – 23.032,11 w tym:
o

Spektakl teatralny dla uczestników – 360,00

o

Seans filmowy dla uczestników w kinie Helios – 403,00

o

Obiad dla uczestników podczas zabawy w Margoninie – 760,00

o

Seans filmowy dla uczestników w kinie Helios – 290,00

o

Wycieczka do Polanicy Zdrój – 20.210,00

o

Zakup lodów dla uczestników – 46,11

o

Pizza-poczęstunek dla uczestników – 567,00

o

Przedstawienie dla uczestników „Dziewczynka z zapałkami” - 396,00

18. Drobne remonty i naprawy – 3.303,88
o

wymiana filtra oleju, paliwa – 652,12

o

Wymiana klocków hamulcowych i tarcz w sam. sł. – 320,00

o

Wymiana opon w sam.służbowym – 160,00

o

Naprawa świateł w busie, diagn.klimatyzacji – 814,10

o

Wymiana wentylatora, demontaż i montaż zderzaka – 400,00

o

Wymiana filtra, czyszczenie ukł.pal. - 957,66

Sporządził:

Zatwierdził:

