
Protokół Nr IV/2011 
z IV sesji Rady Gminy Rudniki, 

która odbyła się w dniu  15 lutego 2011 roku 
w sali narad Urzędzie Gminy w Rudnikach 

 
 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200. 
Obecni na sesji: -    14 radnych według załączonej listy obecności, 
   -    Pyziak Andrzej – wójt gminy 

-    Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy, 
- Polak Jan - skarbnik gminy, 
- Borowiec Wiesława – radca prawny, 
- Kubat Jolanta – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
- Nowakowska-Fałat Beata – podinspektor, 
- Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach, 
- Pawelec Jolanta – dyrektor Przedszkola Publicznego w Rudnikach, 
- Kasprzycka Grażyna – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie, 
   -    sołtysi według załączonej listy obecności. 
Nieobecna na sesji radna Kaczmarek Bogusława – usprawiedliwiona. 

Ad pkt 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward.. Powitał obecnych na sesji 
radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych, co stanowi quorum, przy 
którym podjęte na sesji uchwały rady są prawomocne. 
 
Ad pkt 2 
Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.  
Wójt wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt 4, wręczenie nagród wójta 
kolejne punkty mają numer wyższy o jeden - uzasadnił wprowadzenie zmiany. 
Radni zgłoszony wniosek przyjęli jednogłośnie.  
Rada jednogłośnie, 14 głosami „za”, przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Rudniki. 
4. Wręczenie nagrody wójta. 
5. Prezentacja gospodarki odpadami w Gminie Rudniki. 
6. Podjęcie uchwały: 
 a/ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowy wsi przez sołectwo 
       Jelonki – uchwała Nr IV/25/11; 
 b/ w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2011 rok – uchwała  
     Nr IV/26/11; 
 c/ w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej –  
     uchwała Nr IV/27/11; 
 d/ zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu  
    Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach – uchwała Nr IV/28/11; 



 e/ zmieniająca uchwałę Nr III/23/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 roku –  
    uchwała Nr IV/29/11; 
 f/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała  
    Nr IV/30/11; 
 g/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia – uchwała  
    Nr IV/31/11; 
 h/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin – uchwała  
    Nr IV/32/11; 
 i/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu  – uchwała  
    Nr IV/33/11; 
 j/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” –  
    uchwała Nr IV/34/11; 
 k/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 roku – uchwała Nr IV/35/11. 
7.  Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji. 
 
  
 
Ad pkt 3 
Uwag do protokołu z III sesji rady, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2010 roku nie 
zgłoszono. 
Protokół  Nr III/10 został przyjęty jednogłośnie, 14  głosami „za”.   
 
Ad pkt 4  - wręczenie nagrody wójta 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Elżbieta Ciszkiewicz powiedziała, że Pani 
Jolanta Pawelec, dyrektor Przedszkola Publicznego w Rudnikach, przechodzi na emeryturę. 
Wójt Andrzej Pyziak podziękował za wieloletnią pracę, za podejmowane inicjatywy m.in. 
uporządkowanie placu zabaw w parku w Rudnikach. Wręczył nagrodę. 
Pani Pawelec Jolanta podziękowała za współpracę z gminą i Biurem Obsługi Oświaty 
Samorządowej. 
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej powiedziała, że wójt przyznał jeszcze 
nagrodę dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie Pani 
Grażynie Kasprzyckiej – za przygotowanie jasełek. 
Wójt podziękował Pani Kasprzyckiej za włożoną pracę i wręczył nagrodę. 
Radny Jan Rychel powiedział, że w dniu 4 lutego 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim 
odbyło się podsumowanie wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół środowiska 
wiejskiego za rok szkolny 2009/2010. Poinformował, że nagrody zdobyło gimnazjum i szkoła 
podstawowa w Dalachowie, została również przyznana nagroda dla Urzędu Gminy /II 
miejsce/ w kategorii „Włodarz”, którą odebrano na spotkaniu. Radny Rychel podziękował 
wójtowi za pomoc w organizacji zawodów sportowych i wręczył puchar wójtowi Andrzejowi 
Pyziakowi. 
 
Ad pkt 5 – prezentacja gospodarki odpadowej 
Prezentację przedstawiającą gospodarkę odpadami w Gminie Rudniki przedstawiła Beata 
Nowakowska – Fałat, podinspektor w Urzędzie Gminy w Rudnikach. Omówiła koszty 
eksploatacji składowiska, ilość przyjętych odpadów. Przedstawiła informację nt. segregacji 
odpadów i ilości zawartych umów na odbiór odpadów. 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że sprawa gospodarki odpadami jest bardzo ważna, Unia 
Europejska wprowadzając normy Odn. recyklingu i biodegradacji, będzie bezwzględna w ich 



egzekwowaniu. Zmiana ustawy o gospodarowaniu odpadami wprowadza na gminę wiele 
nowych obowiązków, w tym odbiór odpadów od mieszkańców. Urząd Marszałkowski  
i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymusza także na nas doposażenie 
składowiska, gdyż okres użytkowania składowiska upłynął w 2010 roku – składowisko może 
jeszcze przyjmować odpady, ale wymaga doposażenia w wagę, instalację odgazowującą  
i brodzik dla dezynfekcji. Koszt dofinansowania to 85.000,- zł. Poprosił radę o opinię, czy 
warto inwestować te środki w wysypisko? Powiedział, że gmina dalej będzie prowadzić 
monitoring wysypiska (przez 30 lat) – czy wysypisko nie zanieczyszcza wód gruntowych. 
Radny Szczerba zapytał, co będzie jak nie doposażymy wysypiska? 
Wójt odpowiedział, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu wyda decyzję  
o zamknięciu wysypiska, odpady będą wożone na inne wysypiska, co wpłynie na wzrost 
kosztów, które i tak są wysokie. 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Kubat 
powiedziała, że instalację odgazowującą trzeba będzie wykonać,  nawet po zamknięciu 
wysypiska, gdyż jest to wymagane. 
Innych uwag i zapytań na temat gospodarki odpadami nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 5 
a/ przystąpienie do programu odnowa wsi przez sołectwo Jelonki 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do programu Odnowy wsi przez sołectwo  Jelonki nie zgłoszono. 
Przewodniczący  rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do programu Odnowy wsi przez sołectwo  Jelonki. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Owczarek/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowy wsi 
przez sołectwo  Jelonki została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowy wsi 
przez sołectwo  Jelonki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
b/ plan pracy rady i stałych komisji rady na 2011 rok 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok przedstawił przewodniczący komisji Adam Sas. 
Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji na 2011 rok przedstawiła 
przewodnicząca komisji Wiesława Klimas. 
Plan pracy Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2011 rok 
przedstawił radny Jan Rychel. 
Plan pracy Komisji Budżetu Rolnictwa i Ekologii na 2011 rok przedstawił radny Jacek 
Stochniałek. 
Plan pracy rady na 2011 rok przedstawił przewodniczący rady Edward Gładysz. 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu pracy 
rady gminy i stałych komisji rady na 2011 rok. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Owczarek/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2011 rok 
została podjęta jednogłośnie. 



Projekt uchwały w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2011 rok 
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
c/ zmiana uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 
Skarbnik gminy Jan Polak poinformował radnych, że uchwała o wieloletniej prognozie 
finansowej została podjęta, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wymaga dołączenia do 
uchwały, jako załącznik, „Objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie 
finansowej”.  
Uwag, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Owczarek/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/27/11  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
d/ zmiana uchwały o udzieleniu pożyczki GOKSiR w Rudnikach 
Uwag, wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Rudnikach nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą  uchwałę  
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Rudnikach.  
Głosowało 13 radnych /nieobecny podczas głosowania radny Owczarek/. 
Wynik głosowania: za   - 13 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/28/11 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach stanowi załącznik Nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
e/ zmiana uchwały Nr III/23/10 
Uwag, zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 
III/23/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 roku nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  
Nr III/23/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2010 roku. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/29/11 zmieniająca uchwałę Nr III/23/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 
grudnia 2010 roku została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/23/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 
2010 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 



f/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej 
Wyjaśnień w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej udzielił skarbnik 
gminy Jan Polak. 
Zapytań, wniosków i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/30/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
g/ udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Miastu i Gminie Bogatynia nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/31/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia 
została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia 
stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
h/ udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Miastu i Gminie Gąbin nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin 
została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin stanowi 
załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
i/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że przekazane Powiatowi Oleskiemu środki  
w wysokości 15.000,- zł przeznaczone zostaną na remont kanalizacji i chodnika przy drodze 
powiatowej w miejscowości Żytniów. 
Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Oleskiemu nie zgłoszono. 



Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/33/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu  
została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu stanowi 
załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
j/ zmiany w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku” 
Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków do przedłożonego projektu 
uchwały w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku”. 
Radna Klimas poprosiła o wyjaśnienie wzrostu środków własnych na przebudowę strażnicy  
w Żytniowie o 300.000,- zł. 
Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że zadanie to miało być realizowane w 2010 i 2011 
roku, w roku 2010 nie zostały wydane środki, stąd zwiększenie wydatków w roku bieżącym. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w „Planie 
inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 roku”. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/34/11 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu  
w 2011 roku” została podjęta jednogłośnie. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2011 
roku” stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
k/ zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 
Zapytań, uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2011 rok. 
Głosowało 14 radnych.   
Wynik głosowania: za   - 14 głosów 
   przeciw  -   0 głosów 
   wstrzymuję się -   0 głosów 
Uchwała Nr IV/35/11 sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
Projekt uchwały sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad pkt 6  -  zapytania i wolne wnioski 
Przewodniczący rady Edward Gładysz odczytał odpowiedź Poczty Polskiej S.A. na pismo 
gminy w sprawie funkcjonowania placówki pocztowej w miejscowości Rudniki – kserokopia 
pisma stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 



Przewodniczący rady zaprosił, w imieniu Starosty i Wójta Zębowic, radnych, wójta, 
skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych na sportowy turniej radnych, który 
odbędzie się 5 marca 2011 roku /sobota/ w Zębowicach. 
Ustalono, że spotkanie treningowe radnych odbędzie się 21 lutego /poniedziałek/ o godz. 1900 
w sali sportowej przy gimnazjum w Rudnikach. 
Radny Rychel wystąpił do radnych i sołtysów o zgłaszanie drużyn na turniej siatkówki, 
zgłoszenia do 5 marca 2011 roku. 
Radny Mroczek zapytał, co z rozwiązaniem przez mieszkańców wsi Bugaj umowy ze spółką 
wodną? 
Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że radca prawny przygotowała opinię nt. rowów 
melioracyjnych, spółka wodna ma obowiązek utrzymania rowów, prowadzić ich bieżącą 
konserwację, ale środki spółki są niewystarczające, stąd mieszkańcy chcą rozwiązać spółkę, 
spółkę mogą rozwiązać tylko rolnicy, nie wójt, ale obowiązek utrzymania rowów 
melioracyjnych przechodzi na rolników. 
Radny Owczarek powiedział, że co roku są zebrania spółek wodnych, w roku bieżącym na 
zebraniu było 5 osób, tam należy zgłaszać uwago odn. spółek, sesja rady nie jest od 
rozwiązywania spraw spółek wodnych, rolnicy nie powinni rozwiązywać spółek. 
Radny Szczerba zapytał, do kogo należą rowy przydrożne? 
Wójt odpowiedział, że zależy tond kategorii drogi. 
Sołtys wsi Julianpol podziękował za wykonanie oświetlenia. Wystąpił o remont drogi na 
Julianpolu, powstały dwie firmy, droga zostanie zniszczona całkowicie przez samochody 
ciężarowe. 
Radna Klimas – wystąpić do Starostwa Powiatowego o usunięcie topoli przy drodze 
powiatowej na Łazy. 
Radny Stochniałek zapytał, co dalej z wiatrakami? 
Wójt powiedział, że wiatrakami najbardziej zainteresowani są rolnicy, którzy mają 
otrzymywać środki, pozostałym to przeszkadza, firmy robią rozeznanie, gdyż koszty budowy 
są ogromne – koszt wiatraka to ok. 9 mln zł, co będzie dalej zobaczymy. 
Wójt powiedział, że prosił radnych o branie udziału w spotkaniach z mieszkańcami, ale nie 
tylko w swojej miejscowości, by mogli poznać potrzeby mieszkańców całej gminy, odbywają 
się wybory sołtysów, niestety radni nie  biorą udziału w zebraniach. Powiedział, że powołana 
została 12 – osobowa Rada ds. Sportu. Podziękował członkom Ludowego Zespołu 
Sportowego w Żytniowie za  pracę. 
Sołtys wsi Bugaj  powiedział, że skończyła się kadencja sołtysa, mieszkańcy Bugaj nie 
wybrali sołtysa, a winni to zrobić. 
Wójt powiedział, że gmina wypełniła swoje obowiązki, wskażemy inkasenta do poboru 
podatku, gdyż sołtys nie musi być inkasentem. 
Radca prawny stwierdziła, że można także zlikwidować sołectwo i dołączyć do innego. 
Radny Owczarek powiedział, że 3 kwietnia odbędą się wybory do Izby Rolniczej, na dziś nie 
ma kandydatów z naszej gminy, prosi o zgłaszanie kandydatów i udział w wyborach. 
Radny Sas zwrócił się do radnej powiatowej Marianny Krzykawiak o wyjaśnienie, czy środki 
ze sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Żytniowie pójdą na inwestycje w miejscowości Żytniów? 
Radna Krzykawiak odpowiedziała, że poprosi o informacje na ten temat. 
Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
 

 



Ad pkt 7  -  zamknięcie sesji 

Wobec wyczerpania się porządku obrad IV sesji rady, Przewodniczący Rady Gminy Edward 
Gładysz zamknął sesję o godz. 1420 wypowiadając formułę „Zamykam IV sesję Rady Gminy 
Rudniki”. 
 
 
 
 
Protokołowała  
 
 Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący 
 /-/ Rady Gminy 
 Elżbieta Baros /-/ 
  Edward Gładysz 
 


