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W ciągu ostatnich czterech lat zauważyliśmy znaczną poprawę w całym Haringey.

Odnotowaliśmy rekordowo wysokie wyniki egzaminów, przyciągnęliśmy nowe uczelnie jak 

na przykład Państwowe Kolegium Umiejętności Cyfrowych (National College for Digital 

Skills), mamy więcej nagradzanych przestrzeni otwartych niż jakakolwiek inna porównywalna 

gmina oraz sprowadziliśmy nowe inwestycje takie jak nowe domy w Tottenham czy warta 27 

milionów funtów renowacja Pałacu Alexandra.

Większość z wyżej wymienionych ulepszeń jest dowodem na naszą pracę jako zespołu – 

nasze szkoły, wspólnoty, partnerzy, przedsiębiorcy oraz rada pracują razem nad wspólnym 

celem, aby uczynić naszą część Londynu lepszą.

Jestem zdecydowana, aby utrzymać dalszą poprawę, jednak prawda jest taka, że mamy 

realne trudności finansowe. Od 2010r. rząd obciął o 40% fundusze dostępne dla nas do 

przeznaczenia na usługi lokalne. Do 2020r. nasza rada zmniejszy się o połowę w stosunku do 

tamtego czasu. 

Oznacza to ustalenie priorytetów dla rzeczy, które uznają Państwo za ważne, takie jak ochrona 

najsłabszych, a w międzyczasie, podejmowanie trudnych decyzji na temat tego, w jaki sposób 

wydawać nasze zmniejszające się środki.

Wielu z Państwa dostrzegło stojący przed nami dylemat podczas konsultacji dotyczących 

wstępnego budżetu, które odbyły się w październiku i listopadzie. Jest to zrozumiałe, że 

ludziom bardzo trudno powiedzieć nam czego zaprzestać lub co zredukować. Jednakże 

panuje silne przekonanie, że należy inwestować w prewencję i wczesną pomoc, zwłaszcza 

w obszarach jak pomoc społeczna dla dorosłych, aby pomóc ludziom doświadczającym 

problemów wrócić na właściwy tor bez potrzeby kosztownego wsparcia później. 

W ciągu najbliższych dwóch lat musimy zaoszczędzić około 20 milionów funtów, oprócz 160 

milionów funtów zaoszczędzonych od 2010r. W niniejszym pakiecie znajdują się pomysły na 

oszczędności, które dotyczą zmiany sposobu świadczenia przez nas usług oraz zredukowanie 

kosztów zaplecza organizacyjnego oraz innych kosztów administracyjnych.

Jako część tegorocznego budżetu zalecamy zamrożenie, ósmy rok z rzędu, naszej 

części podatku lokalnego. Jest to ta część Państwa rachunku, którą kontrolujemy i, która 

bezpośrednio finansuje usługi lokalne. Niektórzy uważają, że powinniśmy go zwiększyć, 

aby pozyskać więcej pieniędzy na usługi, lecz trzeba pamiętać, że każda podwyżka 

nieproporcjonalnie wpływa na rodziny z niskim dochodem, a w czasie, kiedy wielu ludzi ledwo 

wiąże koniec z końcem nie chcę dodawać im tego ciężaru. 

Proszę, by dali nam Państwo znać co sądzą na temat naszych pomysłów dotyczących 

oszczędności zawartych w niniejszym pakiecie konsultacyjnym. To wasza gmina, wasz budżet 

i wasze opinie są ważne.

Radna Claire Kober

Wstęp – radna Claire Kober 

Przewodnicząca Rady Gminy Haringey
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Są to konsultacje dla mieszkańców i przedsiębiorstw 
dotyczące budżetu Rady Haringey na lata 
2017/18, który również aktualizuje naszą obecną 
średniookresową strategię finansową na lata 2015/16 - 
2017/18 i na okres do 2021/22.

Konsultacje zawierają początkowe pomysły na to, jak 
możemy przeprowadzić oszczędności potrzebne w celu 
osiągnięcia zrównoważonego budżetu.

Konsultacje potrwają od piątku 16 grudnia aż do niedzieli 
22 stycznia.

Gabinet Rady Haringey spotka się w dniu 14 lutego, aby 
zalecić budżet pełnej Radzie, która spotka się w dniu 27 
lutego.

Po uzgodnieniu budżetu szczegółowe plany i propozycje 
zostaną sporządzone w ciągu najbliższych dwóch lat. Tam, 
gdzie będą miały wpływ na korzystających z usług lub na 
grupy korzystające z usług, będą podlegać szczegółowej 
konsultacji zanim jakiekolwiek ostateczne decyzje zostaną 
podjęte.

Informacje o konsultacjach
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Nasz budżet

Rada Gminy Haringey odnotowała 40% 
zmniejszenie w ujęciu realnym funduszy 

rządowych od 2010 roku.

40%

W konsekwencji już poczyniono  

160 milionów funtów oszczędności.

Rada gminy jest teraz znacznie mniejsza. 

Mamy 45% mniej pracowników i zajmujemy 

o 12 mniej budynków.

45%
MNIEJ PRACOWNIKÓW

12
MNIEJ BUDYNKÓW

160 mln £

Redukcja będzie się utrzymywać 
do roku 2020/21 kiedy to zostanie 
wprowadzony nowy system finansowania 
władz lokalnych umożliwiający radom 
zachowanie dochodów pochodzących 
z podatku lokalnego od nieruchomości 
komercyjnych. Spodziewamy się, że nasze 
finanse raczej wyrównają się, niż wzrosną. 

Ciągła redukcja w finansowaniu 
rządowym w połączeniu z rosnącymi 
kosztami spowodowanymi wzrastającym 

zapotrzebowaniem w obszarach takich jak 
pomoc społeczna dla dorosłych, pomoc 
społeczna dla dzieci oraz tymczasowe 
mieszkania oznacza, że musimy 
zaoszczędzić około 20 milionów funtów w 
ciągu najbliższych dwóch lat.

Staramy się wypełnić tę lukę budżetową, 
a jednocześnie spełnić nasze ambicje 
dla Haringey, które zostały wyłożone w 
naszym Planie Rozwoju, Wspólna Budowa 
Silniejszego Haringey.

MUSIMY ZAOSZCZĘDZIĆ

20 mln £



Poniżej prezentujemy ile Rada gminy miała wydać 
według zapisanej kwoty w budżecie w roku 
2016/17 oraz ile środków zostało przydzielonych w 
poszczególnych kategoriach

Nasz budżet

242.459 mln £

2016/17

255.627mln £ 244.112 mln £

2017/18 2018/19

W tym samym czasie kiedy nasz 
budżet jest obcinany, coraz 
więcej ludzi zgłasza się do nas po 
pomoc w obszarach takich jak 
pomoc społeczna dla dorosłych 
czy zakwaterowanie tymczasowe 
wynikające z nagłej sytuacji. Jeśli nie 
zmienimy sposobu w jaki realizujemy 
nasze zadania, nasze

ogólne wydatki na pomoc społeczną 
dla dorosłych przewiduje się, 
że wzrosną z 61 mln funtów w 
2013/14r. (jeden funt na każde 4 
funty, które wydajemy) do 91 mln 
funtów do 2018/19r. (prawie jeden 
funt na każde 3 funty, które wydajemy).

Bezpieczniejsze 
i czystsze dzielnice27.2 mln £

46.2 mln £
Dzieci i rodziny

67.2 mln £
Opieka społeczna 
dla dorosłych

 Inwestycje w miejsca pracy i rozwój

15.6mln £

18.5 mln £ Zdrowsze życie

44.3 mln £ Pożyczki i opłaty

25.6 mln £ Demokracja i wsparcie

7.3 mln £ Biblioteki i klienci

3.7 mln £ Strategia i wsparcie 
mieszkaniowe

255.6 mln £

Prognozowany koszt pakietów opieki dla dorosłych i usług 
bezpośrednich

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
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Poniżej przedstawiamy nasze założenia dotyczące finansowania w ciągu 
najbliższych dwóch lat:

Trajektoria wydatków

N
A

KŁ
A

D
Y

Obecny budżet



Nasze priorytety

Umożliwić każdemu dziecku najlepszy start w życiu

Nasze szkoły są wśród tych, które w kraju wykazały się największymi postępami od 2010r. z 
rekordowymi wynikami egzaminów GCSE i „A” level w tym roku.

Umożliwić dorosłym prowadzenie zdrowego, długiego i 
satysfakcjonującego życia

Osoby korzystające z opieki w Haringey należą do najbardziej zadowolonych w 
Londynie, przy prawie dziewięciu na 10 osób zadowolonych ze wsparcia, które 
otrzymują.

Czystsze i bezpieczniejsze dzielnice

Mamy więcej nagradzanych parków i przestrzeni otwartych niż jakakolwiek inna 
porównywalna gmina.

Napędzanie wzrostu I inwestycji, z których każdy może 
korzystać

Sprowadzamy nowe inwestycje o wartości miliarda funtów do gminy, od renowacji 
Pałacu Alexandra po otwarcie Państwowego Kolegium Umiejetności Cyfrowych 
(National College of Digital Skills) na Tottenham.

Stworzenie domów i społeczności gdzie ludzie chcą 
mieszkać

Planujemy budowę 16000 nowych domów na Tottenham i Wood Green. Od 
kwietnia 2015r. 45 milionów funtów wydano na ulepszenie naszych istniejących 
zasobów mieszkaniowych, z czego 20 milionów funtów na większe naprawy takie jak 
wymiana wind.

W 2015 roku rozpoczęliśmy 3-letni plan poprawy Haringey. Poniżej prezentujemy nasze 
priorytety i co zostało zrealizowane.
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‘Twoje Haringey, Twoja przyszłość’ 
Wnioski z wstępnych konsultacji dotyczących 
budżetu

W październiku i listopadzie zapytaliśmy mieszkańców i przedsiębiorstwa z terenu gminy Haringey które kwestie są dla nich 

ważne a które są mniej ważne. Otrzymaliśmy 834 odpowiedzi ankietowych. Poniżej przedstawiamy Państwa odpowiedzi. 

Proszę zaznaczyć 5 rzeczy, które są 
NAJWAŻNIEJSZE dla Państwa:

Proszę zaznaczyć 5 rzeczy, które są MNIEJ 
WAŻNE dla Państwa:

1 Poprawa szkół
321

1 Rozwój sportu
302

38% 36%

2
Wczesna pomoc i 
profilaktyka

307
2

Promowanie zdrowego 
stylu życia

287
37% 34%

3
Wsparcie dla rodziny / 
ochrona dzieci

246
3 Centra rekreacji

198
29% 24%

4 Parki
238

4
Praca, umiejętności i nowe 
możliwości

179
29% 21%

5 Zachowanie niezależności
224

5 Konserwacja dróg
178

27% 21%

6
Wsparcie dla dzieci objętych 
opieką

221
6 Nowe domy

160
26% 19%

7 Bezpieczeństwo społeczne
201

7 Obsługa klienta
158

24% 19%

8
Procedura oceny i opieka 
długoterminowa

197
8 Sprzątanie ulic

155
24% 19%

9 Sprzątanie ulic
189

9 Poprawa opieki zdrowotnej
145

23% 17%

10 Nowe domy
188

10 Parki 
143

23% 17%

11 Biblioteki 
185

11
Zbiórka odpadów i 
materiałów do recyklingu

139
22% 17%

12
Zbiórka odpadów i 
materiałów do recyklingu 

165
12

Doradztwo i wsparcie dla 
bezdomnych

137
20% 16%

13 Ochrona dorosłych
161

13
Ochrona i poprawa zdrowia, 
przy jednoczesnym 
zapobieganiu chorobom

133

19% 16%

14
Ochrona i poprawa zdrowia, 
przy jednoczesnym 
zapobieganiu chorobom

137
14

Bezpieczeństwo 
społeczne

129

16% 15%

15 Poprawa opieki zdrowotnej
117

15 Biblioteki
122

14% 15%

16 Centra rekreacji
103

16 Ochrona dorosłych
107

12% 13%

17
Doradztwo i wsparcie dla 
bezdomnych

100
17

Procedura oceny i opieka 
długoterminowa

104
12% 12%

18
Promowanie zdrowego stylu 
życia

92
18 Zachowanie niezależności

89
11% 11%

19
Praca, umiejętności i nowe 
możliwości

92
19

Wczesna pomoc i 
profilaktyka

71
11% 9%

20 Obsługa klienta 
88

20
 Wsparcie dla rodziny / 
ochrona dzieci

66
11% 8%

21 Konserwacja dróg
84

21 Poprawa szkół
62

10% 7%

22  Rozwój sportu
44

22
Wsparcie dla dzieci 
objętych opieką

30
5% 4%
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Podatek lokalny
Proponujemy zamrożenie naszej części podatku lokalnego dla usług lokalnych ósmy rok z rzędu. 

Podniesienie podatku lokalnego o 2%, co jest maksymalną dozwoloną stawką bez konieczności 

przeprowadzenia referendum, pozwoliłoby zebrać dodatkowe 1,6 miliona funtów. Jednakże 

musimy rozważyć tę kwestię w świetle faktu, że podatek lokalny nieproporcjonalnie wpływa na 

tych z najniższym dochodem.

Rząd zezwolił na dodanie nadprogramowej opłaty do rachunku podatku lokalnego, aby 

sfinansować rosnący koszt opieki społecznej dla dorosłych. Występuje on pod nazwą opłata na 

rzecz opieki społecznej dla dorosłych. Dokumenty rady zakładają, że 2% opłata zostanie dodana 

do rachunku podatku lokalnego. Rząd następnie oświadczył, że w latach 2017/2018 i 2018/2019 

może zostać dodana opłata w wysokości 3%.
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Propozycje budżetowe

Nasze plany oszczędnościowe - długoterminowe i krótkoterminowe
W ciągu najbliższych dwóch lat musimy zaoszczędzić około 20 milionów funtów, około połowa z tych oszczędności 

będzie pochodzić z centralnych (administracyjnych) budżetów w celu ochrony usług, na których Państwo polegają.

W dłuższej perspektywie czasowej będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zapewnić świadczenie usług 

w inny sposób, a mianowicie:

Będziemy również 
pomagać w sprowadzaniu 
nowych inwestycji na 
teren Haringey w celu 
zapewnienia miejsc pracy, 
mieszkań i obiektów 
użyteczności publicznej.

Będziemy dzielić usługi z 
innymi radami gmin. Już 
mamy wspólne usługi 
informatyczne z radą 
gminy Islington i radą gminy 
Camden.

Będziemy skupiać się 
znacznie więcej na 
wczesnej pomocy i 
usługach zapobiegawczych 
- na przykład poprzez 
pomaganie osobom 
starszym, aby mogły 
żyć we własnym domu 
przez dłuższy czas 
dokonując przystosowań 
w domu i poprzez lepsze 
wykorzystanie technologii.

Będziemy pomagać 
ludziom w dostępie 
do usług i informacji 
przy pomocy Internetu 
zamiast konieczności 
wykonania telefonu czy 
przyjścia do centrum 
obsługi klienta.



Jak zamierzamy zaoszczędzić 20 milionów funtów
Przedstawiamy propozycje oszczędności według priorytetowych obszarów naszego 
Planu Rozwoju. Kiedy budżet zostanie ustalony w lutym 2017r. plany zostaną 
rozwinięte. Tam, gdzie będą miały wpływ na korzystających z naszych usług będzie to 
przeprowadzone w drodze konsultacji ze społecznością lokalną.

Dzieci i rodziny

Propozycje zawierają plany, które umożliwią usługi aby bardziej skutecznie wspierać dzieci i młodzież poprzez celowe i oparte 
na dowodach świadczenie usług. Włączone jest w to zwiększone wsparcie dostępne dla naszych rodzin i dzieci pozostających 
pod opieką, wraz z rekrutacją większej liczby opiekunów zastępczych w sytuacjach, gdzie opieka jest potrzebna.

Zapewnimy, że nasza zmodernizowana kadra odzwierciedla poziom zapotrzebowania w naszej gminie i poprzez nowe podejście 
do wsparcia celowego i praktyki opieki społecznej będziemy mogli lepiej wspierać rodziny w chwili, gdy będą tego potrzebowały.

Propozycja 2017-18
tyś. £

2018-19
tyś. £

2019-20
tyś. £

2020-21
tyś. £

2021-22
tyś. £

Total
tyś. £

Przekształcenie usług i kadry 300 150 - - - 450

Wczesna pomoc i ukierunkowane wsparcie 62 100 162

Konferencje grupy rodzinnej 200 100 - - - 300

Rodzinne formy opieki zastępczej 100 175 - - - 275

Osoby usamodzielniające się z opieki 
zastępczej - częściowo samodzielne życie

25 75 - - - 100

Zapłaty z tytułu orzeczenia o adopcji i 
ustanowienia opieki specjalnej 

150 148 310 - - 608

Rewizja ustaleń dotyczących mieszkań dla 
osób wymagających wsparcia

600 600

Nowe modele opieki 1,000 1,000

Szkoły i nauka (zarządzanie utratą dotacji 
edukacyjnych)

1,325 1,325

Suma 2,762 1,748 310 - - 4,820

W celu uzyskania dokładnych informacji, odwiedź www.haringey.gov.uk/budget-cf

Dorośli i zdrowie

W czasach gdy zapotrzebowanie na opiekę społeczną dla dorosłych wzrasta, naszym celem jest zapewnić wsparcie dla 
jak największej liczby osób by mogły żyć w swoich społecznościach. Proponujemy rewizję ustaleń dotyczących mieszkań 
dla osób wymagających wsparcia tak, aby osoby z umiarkowanymi potrzebami miały wsparcie by przeprowadzić się do 
samodzielnych lokali jeżeli będą miały taką możliwość, jak również lepsze wykorzystanie technologii aby umożliwić ludziom 
samodzielne życie. 

Propozycja zawiera rewizję w jaki sposób opieka może być bardziej skutecznie i wydajnie sprawowana w Osborne Grove (dom opieki). 

Są również propozycje, aby podwyższyć opłaty dla niektórych osób korzystających z opieki, aby dostosować je do tych w 
innych gminach Londynu, włączając w to propozycję aby zredukować dotacje na posiłki i dowóz poprzez zbadanie lepszych 
sposobów na zapewnienie tej usługi.

Propozycja 2017-18
tyś. £

2018-19
tyś. £

2019-20
tyś. £

2020-21
tyś. £

2021-22
tyś. £

Total
tyś. £

Rewizja ustaleń dotyczących mieszkań 
dla osób wymagających wsparcia

475 500 - - - 975

Osborne Grove - 672 - - - 672

Ulepszenie technologii 199 115 84 - - 398

Technology Improvement 750 250 - - - 1,000

Wzrost efektywności rynkowej 987 200 - - - 1,187

Nowe modele opieki 1,400 - - - 1,400

Suma 2,411 3,137 84 - - 5,632

W celu uzyskania dokładnych informacji, odwiedź www.haringey.gov.uk/budget-ah

8



Czysta i bezpieczna gmina

Propozycje sprawiłyby, że Haringey podąży za innymi władzami lokalnymi w Londynie poprzez wprowadzenie kilku nowych 
opłat, włączając w to opłatę za zbiórkę odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych (takich jak meble), jak 
również wymiana pojemników na śmieci na kółkach.

Propozycje zawierają również potencjalne zamknięcie centrum powtórnego wykorzystania i recyklingu Park View Road 
(Park View Road Reuse and Recycling Centre) z alternatywnymi świadczeniami dostępnymi w Western Road oraz rewizję 
Co2, CPZ i systemu zezwoleń na parkowanie dla odwiedzających, jak również przyjrzenie się nowemu modelowi udzielania 
usług przez służby parkingowe.

Propozycja 2017-18
tyś. £

2018-19
tyś. £

2019-20
tyś. £

2020-21
tyś. £

2021-22
tyś. £

Total
tyś. £

Opłata za utylizację odpadów 
zielonych

375 375 750

Opłata za utylizację odpadów 
wielkogabarytowych

300 100 400

Opłata za wymianę pojemników 
na śmieci na kółkach

100 50 150

Opłata za pojemniki na materiały 
oddawane do recyklingu oraz za 
zwiększenie liczby pojemników 
na odpady resztkowe dla takich 
podmiotów jak 
zarejestrowani właściciele lokali 
socjalnych, agencji obrotu 
nieruchomościami, firm 
deweloperskich itp.

50 50 100

Mieszkania nad sklepami - 
zmniejszenie dostarczanych 
liczby worków

120 120

Zmniejszenie liczby 
pracowników w zespole działań 
środowiskowo-edukacyjnych

50 65 115

Zamknięcie centrum 
powtórnego wykorzystania i 
recyklingu Park View Road

115 115 230

Poprawa wydajności 
operacyjnej firmy Veolia

200 200

Zmiany w systemie 
zezwoleń na parkowanie dla 
odwiedzających 

125 225 350

Nowy model operacyjny dla 
służb parkingowych

920 920

Przeniesienie procesów 
i systemu odwołań w 
zakresie parkingów / kamer 
telewizyjnych w układzie 
zamkniętym

380 380

Płatności bezgotówkowe za 
parking

150 150

Online Parking Permit 
Applications & Visitor Permits

50 50

Nowa parkingowa platforma 
informatyczna

100 100

Zrównoważony transport pod 
względem CO

2

Opłata za zezwolenie na 
parkowanie

100 300 400

Suma 1,685 2,580 150 - - 4,415

W celu uzyskania dokładnych informacji, odwiedź www.haringey.gov.uk/budget-csb
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Gospodarka mieszkaniowa, rozwój gospodarczy i zatrudnienie

Oszczędności obejmują propozycje zmniejszenia kosztów w zakresie doradztwa, komunikacji i projektów.

Propozycja 2017-18
tyś. £

2018-19
tyś. £

2019-20
tyś. £

2020-21
tyś. £

2021-22
tyś. £

Suma
tyś. £

Program rewitalizacji Tottenham – 
zmniejszenie wydatków w zakresie 
komunikacji, projektów i doradztwa

213 - - - - 213

Usługi w zakresie planowania
Wzrost dochodów z planowania

40 - - - - 40

Projekty korporacyjne
Przeniesienie funkcji do Haringey
Centrum rozwoju

250 - - - - 250

Suma 503 503

W celu uzyskania dokładnych informacji, odwiedź www.haringey.gov.uk/budget-hge

Oszczędności w działach funkcji wspierających

Większość oszczędności pochodzi z redukcji kosztów centralnych lub administracyjnych, w tym z redukcji liczby 
zatrudnionych w wyższym kierownictwie, dziale ds. komunikacji, wsparcia biznesowego oraz dziale prawnym.

Propozycja 2017-18
tyś. £

2018-19
tyś. £

2019-20
tyś. £

2020-21
tyś. £

2021-22
tyś. £

Suma
tyś. £

Usługi prawne – redukcja personelu 
i innych związanych z tym wydatków

150 150

Audyt i zarządzanie ryzykiem - 
redukcja kosztów w ramach umowy 
z zewnętrzną firmą audytorską

11 20 31

Usługi związane z 
demokratycznym zarządzaniem – 
redukcja personelu

40 40

Centrum usług wspólnych i wsparcie 
dla biznesu - redukcja zatrudnienia

300 300

Centrum usług wspólnych - nowy
model świadczenia usług wspólnych

250 1,500 1,500 3,250

Zmniejszenie godzin otwarcia w 
naszych sześciu bibliotekach do 36 
godzin tygodniowo

150 150

Wspólna oferta usług w zakresie 
obsługi klienta

1,000 1,000

Oszczędności na poziomie 
wyższego kierownictwa

400 400

Alexandra House – opuszczenie budynku 250 750 1,000

Usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych i ustnych - nowy kontrakt

41 41

Zamknięcie naszego biura 
zajmującego się usługami 
poligraficznymi 

51 51

Dział ds. komunikacji – redukcja personelu 53 53

Generowanie dochodów - reklama
i sponsoring

15 15

Centrum Rozwoju Zawodowego 136 136

Ubezpieczenie 152 152

Oszczędności wynikające z dobrowolnego 
rozwiązania umowy o pracę

1,500 1,500

Suma 2,798 551 3,400 1,500 20 8,269

W celu uzyskania dokładnych informacji, odwiedź www.haringey.gov.uk/budget-es
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