PROTOKÓŁ NR VIII/2019
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 maja 2019 r.
Sesja trwała od godz. 15.26 do godz. 16.04
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 12, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni: Rafał Klimczak, Leszek Kwiatkowski, Paulina
Żurawik.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
Waldemar Bartochowski
- Sekretarz Gminy Żychlin,
Emilia Rajewska
- Skarbnik Gminy Żychlin,
Waldemar Kardasz
- Radca prawny,
Małgorzata Szymańska
- Kierownik Referatu OZ
Małgorzata Wojtalik
- Zastępca Kierownika MGOPS-u
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
Kierownicy Referatów Urzędu Gminy w Żychlinie,
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z załączoną listą obecności.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Wanda Sikora.

Otwierając obrady powitała radnych, Burmistrza Gminy – Grzegorza Ambroziaka,
Sekretarza, Skarbnika Gminy i Radcę Prawnego, Kierowników jednostek organizacyjnych
gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów
Osiedli oraz pozostałe osoby przybyłe na obrady Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Sesji, a więc jej prawomocność do
podejmowania uchwał.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi bądź inne propozycje do porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag ani innych propozycji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
b) o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Żychlinie,
d) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Żychlinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Żychlinie,
e) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w
Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2020-2023.
3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie za 2018 rok.
4. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2018 dla
gminy Żychlin.
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5. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy
pozarządowymi za 2018 r.
6. Sprawy różne.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Żychlin za 2018 rok.
8. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.
9. Zakończenie obrad.

Żychlin

z

organizacjami

Do p-tu 2. Podjęcie uchwał w sprawach.
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019
rok.
Wprowadzenia do przedmiotowej uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Emilia Rajewska –
w § 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.828 zł, w § 2 zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 17.828 zł. Tabela Nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019
rok stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. W załączniku Nr 1 największa pozycją jest kwota
8.500 zł, środki te pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i
dotyczą realizacji projektu „ Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie
odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”. Jest to
zadanie
dwuletnie
polegające
na
wykonaniu
tablic
informacyjnych
o realizacji tego zadania. Kwota w 2020 roku na realizację samego zadania inwestycyjnego
to kwota 2.339.602,47 zł zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego.
Większymi pozycjami w załączniku Nr 1 są:
• kwota 3.136 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez inne jst opłat
za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
• kwota 2.943 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za
zajęcie pasa drogowego,
• kwota 2.380 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych wpłat za
wynajem stadionu miejskiego
W załączniku Nr 2 zwrócono uwagę na następujące kwoty:
• kwota 3.136 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację
zadań statutowych przeznaczonych na opłatę przez Gminę Żychlin za pobyt dzieci z
terenu Gminy w przedszkolach, których organem prowadzącym są inne jednostki
samorządu terytorialnego,
• kwota 12.300 zł - realizacja projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez
zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszalnych i użyteczności
publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w związku z otrzymanym pismem z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
• kwota 2.392 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań
statutowych przeznaczonych na zakup materiałów na obiekty sportowe.
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – otrzymaliśmy informację z Urzędu
Marszałkowskiego, że nasz wniosek dotyczący odnawialnych źródeł energii przeszedł
pozytywną weryfikację i będzie realizowany przy dotacji 85% z RPO. W najbliższym czasie
zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2019 rok.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
głosowało
- 10 radnych – Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr Kowalski; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz; Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 2 radnych - Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr VIII/32/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady
Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Wprowadzenia do przedmiotowej uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Emilia Rajewska –
ze względu na to, iż zadanie „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie
odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszalnych i użyteczności publicznej” jest
zadaniem wieloletnim, musimy je umieścić w wykazie naszych przedsięwzięć, stąd pojawił
się projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej. W załączniku Nr 1 uwzględnione są wszystkie zmiany jakie były dokonywane w
budżecie w 2019 roku.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr
IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało
- 11 radnych – Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr Kowalski; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz; Zbigniew Wypych; Rafał Zajączkowski;
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 1 radna - Ewa, Barbara Wypych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr VIII/33/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Żychlinie,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Żychlinie.
Kierownik Referatu OZ – Małgorzata Szymańska – art. 127 ustawy przepisy
wprowadzające prawo oświatowe określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, czyli Rada Gminy ma za zadanie w terminie do 30 listopada w drodze
uchwały stwierdzić zakończenie działalności gimnazjum, stąd też projekt tej uchwały
przedstawiony Państwu.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Żychlinie.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie
głosowało
- 12 radnych - Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr Kowalski; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych;
Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr VIII/34/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Żychlinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Żychlinie,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie.
Kierownik Referatu OZ – Małgorzata Szymańska – art. 193 ustawy przepisy
wprowadzające prawo oświatowe nakłada na Radę Gminy potrzebę przekształcenia
trzyletniego liceum w czteroletnie liceum, z tym że rekrutacja w tym roku na rok szkolny
2019/2020 będzie się odbywała równolegle dla liceum trzyletniego i czteroletniego.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie
głosowało
- 12 radnych - Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr Kowalski; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych;
Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr VIII/35/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e)

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania
w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2020-2023.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie na
kadencję 2020-2023.
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Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie powołania
zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w
Kutnie na kadencję 2020-2023.
Za podjęciem projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2020-2023
głosowało
- 12 radnych - Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr Kowalski; Justyna
Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa Stańczak;
Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew Wypych;
Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr VIII/36/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie za 2018 rok.
Do przedłożonego sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie za 2018
rok. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie sprawozdania przez Radę.
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie za 2018 rok stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 4. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Oceny zasobów pomocy społecznej” za
rok 2018 dla gminy Żychlin.
Zastępca Kierownika MGOPS-u – Małgorzata Wojtalik – zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie
mają obowiązek opracowania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena
przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej demograficznej i
prezentuje obszary tematyczne takie jak infrastruktura, kadry, organizacje pozarządowe,
nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Obejmuje również osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej i rodzaje problemów wynikających w tych rodzinach.
Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowana jest na podstawie materiałów źródłowych
ośrodka, danych z Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych Ma za zadanie ułatwić
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu na kolejne lata.
Do przedstawionej „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2018 dla gminy Żychlin nie
zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada zapoznała się z „Oceną zasobów pomocy
społecznej” za rok 2018.
„Ocena zasobów pomocy społecznej” za rok 2018 dla gminy Żychlin stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Do p-tu 5. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi za 2018 r.

5

Ze względu na nieobecność Kierownika Referatu GCPiI Przewodnicząca Rady wystąpiła z
propozycją, aby w razie uwag do powyższej informacji omówić je na kolejnej Sesji w punkcie
„Sprawy różne”.
Do przedłożonej informacji z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi za 2018 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie informacji przez Radę.
Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi
za 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 6. Sprawy różne.
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – złożył życzenia z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego. Poinformował o złożonych życzeniach dla wszystkich pracowników
samorządowych od Prezydenta Andrzeja Dudy. Poruszył temat współpracy z Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem w maju odbyło się
pierwsze spotkanie robocze, z którego została sporządzona notatka służbowa. W spotkaniu
uczestniczyli:
• Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin,
• Sławomir Niżnikowski – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji ZDW w Łodzi,
• Zbigniew Gałązka – Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin,
• Krzysztof Anyszka – Kierownik Referatu BPI,
• Maciej Plesiak – Naczelnik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji ZDW
w Łodzi.
Ustalono, że na bieżących fragmentach, które będą mniej obciążone koniecznością
przygotowania dokumentacyjnego będą prowadzone prace związane z bieżącą wymianą
i remontowaniem nawierzchni oraz ewentualnym odwodnieniem drogi. W I etapie ma zostać
przygotowana dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania ze światłami na ul.
Łukasińskiego (koło Poczty Polskiej) oraz przy ulicy Jagiełły/Narutowicza, gdzie ze względu
na geometryczność skrzyżowania może zostać zmienione podporządkowanie ruchu.
Decyzja ostateczna zostanie podjęta po analizie przez drogowców i zostaniemy o tym
poinformowani. Zostanie poszerzona ulica Sannicka a w ramach bieżącego utrzymania
poszerzenie ulicy 3 Maja w kierunku wyjazdu na województwo mazowieckie. Poinformował
o otrzymanej informacji od Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o tym, że część
naszych postulatów związanych z przejściami dla pieszych zostały uwzględnione, jednak
komisja twierdzi, iż nie jest możliwe wprowadzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych
w ciągu ulicy Narutowicza (schodki).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 – Jadwiga Melcher – mieszkańcy Osiedla
zobowiązali do przekazania 3 ważnych punktów:
1. Bariery architektoniczne stanowiące niebezpieczeństwo dla mieszkańców – schody na
alei przy skrzyżowaniu ul. Narutowicza z ul. M. Konopnickiej, które są zniszczone. Zejście
od apteki na parking do ul. Konopnickiej, przy przychodni ALMAMED oraz przy ośrodku
rehabilitacyjnym. Kolejne zejście wzdłuż bloku przychodni do ulicy Żeromskiego (przy
kapliczce) i zejście od Biedronki w stronę Szkoły Podstawowej Nr 2.
2. Obowiązujący zakaz handlu ulicznego – przy ul. Konopnickiej gdzie zakaz obowiązuje,
handel kwitnie. Skierowano pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej a odpowiedzią było,
iż płacą placowe. Zwraca się z prośbą o poinformowanie spółdzielni oraz mieszkańców
o zakazie handlu.
3. Wykaszanie brzegów rzeki oraz ścięcie rosnących tataraków. Jest to przykre, ponieważ
niszczy się ekosystem rzeki.
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Zwróciła się z prośbą o podjęcie stosownych wyjaśnień do tych 3 punktów.
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – poinformował, że do wymienionych punktów
odniesie się w formie pisemnej na kolejnej Sesji.
Rafał Zajączkowski – zapytał czy są ustalenia w sprawie dróg powiatowych oraz kiedy
zostaną odmalowane pasy dla pieszych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym ? Czy będą
dalsze prace przy skwerku ?
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – odnośnie dróg powiatowych na kolejne dwa lata
jesteśmy zabezpieczeni. Na przyszły rok Powiat planuje modernizację Drzewoszek.
W pozostałych kwestiach są podejmowane prace porządkowe ale mamy bardzo małe
zatrudnienie na roboty publiczne dlatego prace idą wolniej.
Do p-tu 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Żychlin za 2018 rok.
Burmistrz Gminy – Grzegorz Ambroziak – Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Od tego
roku funkcjonuje nowy zapis dotyczący okresu absolutoryjnego i poza standardowym
absolutorium, które wynika z oceny finansowej budżetu pojawia się dokument, który jest
nazwany raportem o stanie gminy. Raport ten zawiera wszelkie niezbędne informacje
dotyczące funkcjonowania gminy i będzie on będzie przedmiotem dyskusji na Sesji
absolutoryjnej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przedstawienie raportu o stanie gminy Żychlin za 2018
rok przez Burmistrza Gminy – Grzegorza Ambroziaka.
Do p-tu 7. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.
Do przedłożonego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia protokołu.
Za przyjęciem Protokołu Nr VII/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.
głosowało
- 12 radnych - Michał, Janusz Kowalik; Janusz, Piotr Kowalski;
Justyna Rapsiewicz; Agnieszka Sidwa; Elżbieta, Wanda Sikora; Sylwia Sobierańska; Ewa
Stańczak; Stanisław Szymański; Krzysztof Wojtalewicz; Ewa, Barbara Wypych; Zbigniew
Wypych; Rafał Zajączkowski.
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.
Do p-tu . Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym za udział w Sesji Rady.
Zamknęła VIII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.

Protokolant:

Przewodnicząca Rady Miejskiej

A.Garstka
/-/ Elżbieta Wanda Sikora
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