
Protokół nr 1/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 2 grudnia 2010 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku  

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00, a zakończono o godz. 14.15. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy,  

Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy oraz Danuta Bocian – Sekretarz Gminy. 

Zaproszeni goście: Bożena Potucha – przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. 

 Zebranych powitał przewodniczący poprzedniej kadencji pan Wojciech Szmajda. 

Złożył gratulacje nowo wybranym radnym w wyborach samorządowych w dniu  

21 listopada 2010 roku, a następnie poprosił seniorkę o prowadzenie obrad.  

Otwarcia I sesji VI kadencji dokonała pani Teresa Woźniak – radna, seniorka, która 

gratulując wyboru, powitała radnych, sołtysów, wójta elekta pana Mariana Kusia, 

zaproszonych gości, pracowników urzędu oraz zgromadzonych mieszkańców. Po wysłu- 

chaniu hymnu państwowego poprosiła przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej  

o wręczenie zaświadczeń o wyborze. Bożena Potucha odczytała, a następnie wręczyła 

wójtowi elektowi zaświadczenie o wyborze, gratulując mu wysokiej (77,99%) wygranej 

w pierwszej turze wyborów.  

          Radny Wojciech Szmajda w imieniu radnych pogratulował zwycięzcy, wręczając mu 

wiązankę kwiatów.  

          Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej odczytała treść zaświadczenia 

o wyborze radnego i wręczała je kolejno radnym. W dalszej części obrad Teresa Woźniak 

udzieliła niezbędnych wskazówek dotyczących przebiegu ślubowania radnych. Poprosiła 

najmłodszego wiekiem, radnego Łukasza Badeńskiego, o pomoc w odczytywaniu nazwisk  

z listy obecności. Odczytała rotę ślubowania, zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

pełnić rzetelnie, godnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 



mieszkańców”. Wyczytywani w kolejności alfabetycznej następujący radni: Łukasz Badeński, 

Ryszard Bienias, Dariusz Dusiński, Beata Kędzierska, Jadwiga Kilijanek, Mirosław Koniarz, 

Grzegorz Kuba, Elżbieta Madejska, Andrzej Marek, Zenon Marsula, Ewa Molenda, Marek 

Stępień, Zbigniew Suchecki, Wojciech Szmajda, Teresa Woźniak złożyli ślubowanie, 

wypowiadając słowo „ślubuję” lub z rozszerzeniem „Tak mi dopomóż Bóg”.  

          Wójt Gminy wręczył listy gratulacyjne radnym, a na ręce sołtysów podziękowania  

za udzielenie poparcia w wyborach skierowane do mieszkańców poszczególnych 

miejscowości.  

          Prowadząca obrady po stwierdzeniu kworum odczytała porządek obrad, który został 

jednogłośnie przyjęty przez radnych.  

1. Otwarcie sesji 

2. Ślubowanie radnych 

3. Zatwierdzenie porządku obrad 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej, tj. LVIII, sesji 

5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy 

a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego  

na przewodniczącego Rady Gminy i dwóch wiceprzewodniczących – projekt nr 1 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej 

c) przeprowadzenie głosowania 

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy – projekt nr 2 

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy: 

a) przeprowadzenie głosowania  

b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Przyłęku  

– projekt nr 3 

7.  Wybór liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy: 

a) podjęcie uchwały w sprawie liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy 

w Przyłęku – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy 

 – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy  

w Przyłęku – projekt nr 6 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku 

 – projekt nr 7 



11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk – projekt  

nr 8 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok – projekt nr 9 

13. Podjęcie uchwały budżetowej – projekt nr 10 

14. Interpelacje, wnioski i zapytania 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

 

Ad. 4. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy przyjęła (13 głosami „za”) protokół z poprzedniej, 

tj. LVIII, sesji. 

 

Ad. 5. 

 Seniorka odczytała projekt uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

głosowania. Ponieważ nie było uwag do proponowanego regulaminu, przystąpiła do 

procedury głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie uchwałę nr 1/I/10 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego 

na przewodniczącego Rady Gminy i dwóch wiceprzewodniczących. Następnie jednogłośnie 

zatwierdzony został trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 

przewodniczącego Rady Gminy i dwóch wiceprzewodniczących. Teresa Woźniak poprosiła  

o podawanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Z sali zgłoszono: Marka Andrzeja, 

Jadwigę Kilijanek i Łukasza Badeńskiego. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie, Rada 

Gminy w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie zatwierdziła wyżej 

wymieniony skład Komisji Skrutacyjnej. Prowadząca obrady przystąpiła do czynności 

związanych z wyborem przewodniczącego Rady Gminy. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur 

do pełnienia tej funkcji. Marek Stępień zgłosił Wojciecha Szmajdę, a Beata Kędzierska 

podała kandydaturę Dariusza Dusińskiego. Obaj kandydaci po wyrażeniu zgody  

na kandydowanie zostali umieszczeni na liście. Następnie poprosiła członków Komisji 

Skrutacyjnej do niezwłocznego przystąpienia do pracy. Komisja Skrutacyjna  

po ukonstytuowaniu się w składzie: Marek Andrzej (przewodniczący) oraz Jadwiga Kilijanek  



i Łukasz Badeński (członkowie) przeprowadziła wybory, w wyniku których 

przewodniczącym Rady Gminy Przyłęk VI kadencji został Wojciech Szmajda, sprawujący tę 

funkcję także w poprzedniej kadencji. Za jego wyborem głosowało 13 radnych (zgodnie  

z protokołem nr 2 z przeprowadzonego tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną).  

Po dokonanym wyborze prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 2.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 2/I/10 w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. 

Seniorka złożyła gratulacje i poprosiła nowo wybranego pana Wojciecha Szmajdę, 

przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji, do dalszego prowadzenia obrad. Nowo wybrany 

podziękował członkom Rady za zaufanie, jakim go obdarzyli, i przyrzekł, że postara się 

sprostać wyzwaniom. Liczy na dobrą współpracę z radnymi i Wójtem, zgodę, życzliwość  

i wzajemne zrozumienie. Pogratulował radnym ponownego mandatu. Stwierdził, że nie 

zawiedli oni wyborców i dlatego społeczeństwo ponownie im zaufało. Nadmienił, że dzięki 

dobrze układającej się współpracy z Radą w poprzedniej kadencji każdy radny pozostawił  

po sobie pamiątkę. Dodał, że będzie pełnił funkcję dla dobra społeczeństwa. 

 

Ad. 6.  

Przystępując do realizacji następnego punktu obrad, tj. wybór wiceprzewodniczących, 

Wojciech Szmajda poprosił radnych o podawanie kandydatur do sprawowania tej funkcji. 

Teresa Woźniak zgłosiła Ewę Molendę, Wojciech Szmajda zaś – Elżbietę Madejską,  

a Jadwiga Kilijanek – Beatę Kędzierską. Po wyrażeniu zgody przez kandydatów Komisja 

Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem wyboru. Po odczytaniu 

wyników (na podstawie protokołu nr 3) przez Komisję Skrutacyjną z tajnego głosowania 

wiceprzewodniczącymi zostali: Elżbieta Madejska (11 głosów „za”) i Ewa Molenda (12 

głosów „za”). Należy podkreślić, że osoby wybrane do pełnienia tej funkcji sprawowały ją 

również w poprzedniej kadencji. Po dokonanym wyborze prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały nr 3. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 3/I/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady 

Gminy w Przyłęku.  

 



Ad. 7. 

 Prowadzący obrady zaproponował pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej, 

pięcioosobowy skład Komisji Budżetowej i czteroosobowy skład Komisji Gospodarczo- 

-Oświatowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania zatwierdzono jednogłośnie wyżej 

wymienione liczbowe składy komisji.  

Zenon Marsula zgłosił listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej, tj. Teresę Woźniak, 

Zbigniewa Sucheckiego, Grzegorza Kubę, Marka Stępnia i Mirosława Koniarza. Kandydaci 

wyrazili zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego 

jednogłośnie wybrano wyżej wymieniony skład Komisji Rewizyjnej. 

Kandydatów do Komisji Budżetowej zgłosił Zbigniew Suchecki, tj. Elżbietę 

Madejską, Beatę Kędzierską, Marka Andrzeja, Jadwigę Kilijanek i Ryszarda Bieniasa. Z sali 

padły również kandydatury Łukasza Badeńskiego i Dariusza Dusińskiego. Wszyscy 

kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu do Komisji Budżetowej zostali wybrani:  

Ryszard Bienias (11 głosów „za”), Beata Kędzierska (13 głosów „za”), Jadwiga Kilijanek  

(13 głosów „za”), Elżbieta Madejska (13 głosów „za”), Marek Andrzej (11 głosów „za”).  

Pozostałe osoby: Ewa Molenda, Łukasz Badeński, Dariusz Dusiński, Zenon Marsula 

po wyrażeniu zgody na prace w Komisji Gospodarczo-Oświatowej zostały jednogłośnie 

zatwierdzone w głosowaniu jawnym.  

 Wojciech Szmajda poprosił radnych o ukonstytuowanie się w poszczególnych 

komisjach i zarządził 10-minutową przerwę. 

Na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego wybrano: 

1. Komisja Rewizyjna: Teresa Woźniak – przewodnicząca, Zbigniew Suchecki – 

zastępca przewodniczącej. 

2. Komisja Budżetowa: Elżbieta Madejska – przewodnicząca, Jadwiga Kilijanek– 

zastępca przewodniczącej. 

3. Komisja Gospodarczo: – Oświatowa: Ewa Molenda – przewodnicząca, Łukasz 

Badeński – zastępca przewodniczącej. 



Po ukonstytuowaniu się komisji prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 

uchwały nr 4, który został jednogłośnie przyjęty – uchwała nr 4/I/10 w sprawie liczby  

i składów osobowych komisji Rady Gminy w Przyłęku. 

Ad. 8. 

 Przedłożony projekt uchwały nr 5 nie budził zastrzeżeń rady. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 5/I/10 w sprawie 

upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

Ad. 9.–11. 

 W tym punkcie obrad salę narad opuścił Wojciech Szmajda, przekazując prowadzenie 

obrad Ewie Molendzie – wiceprzewodniczącej. Poinformowała ona, że w projekcie uchwały 

nr 6 wnioskodawca zaproponował pozostawienie diety dla przewodniczącego w takiej samej 

wysokości, jaka była uchwalona w poprzedniej kadencji. Nie zgłoszono innych wniosków. 

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie propozycję wnioskodawcy, który otrzymał  

14 głosów „za”. Na salę obrad wszedł Wojciech Szmajda. Podziękował za prowadzenie obrad  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6. W wyniku głosowania Rada przyjęła  

14 głosami „za” (Wojciech Szmajda nie brał udziału w głosowaniu) uchwałę nr 6/I/10  

w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił propozycję wnioskodawcy, aby pozostawić 

diety dla radnych na tym samym poziomie, tj. 180 zł (jak w poprzedniej kadencji),  

a dla przewodniczących poszczególnych komisji stałych – w wysokości 210 zł. Radny 

Dariusz Dusiński zgłosił wniosek o obniżenie diet dla radnych o 30% proponowanych kwot 

przez wnioskodawcę. Ponieważ nie zgłaszano dodatkowych wniosków, prowadzący poddał 

pod głosowanie propozycję wnioskodawcy przedłożoną w projekcie uchwały nr 7. Wniosek 

poparło 12 osób, a 3 radnych było przeciw. W związku z tym II wniosek nie był poddany pod 

głosowanie (stał się bezprzedmiotowy). Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały nr 7, w wyniku którego została jednogłośnie przyjęta uchwała nr 7/I/10  

w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku. 

Analogicznie jak poprzednie projekty uchwał przedłożona została propozycja 

wnioskodawcy o pozostawienie wysokości diety dla sołtysów również na poziomie 

poprzedniej kadencji. Radni nie zgłaszali dodatkowych wniosków. W wyniku 



przeprowadzonego głosowania projektu uchwały nr 8 Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwałę nr 8/I/10 w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk.  

 

Ad. 12. 

 Wprowadzone zmiany do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  

12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2011 rok podjętej na sesji w dniu 12 listopada 2010 r. dotyczą 

sprostowania błędu powstałego w wyniku przepisywania z programu Microsoft Office Word 

do edytora tekstów XML celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, polegającego na zapisaniu § 1 ust. 6 w tabeli po słowach „dwie osi” stawki 

„487” zamiast „1487” i stawki „911” zamiast „1911” – wyjaśnienia w tej sprawie złożyła pani 

Stanisława Krakowiak. Radni nie zgłaszali uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

projektu uchwały nr 9 Rad Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 9/I/10 w sprawie zmian 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy  

w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych na 2011 rok. 

 

Ad. 13.  

Skarbnik Mirosława Witczak omówiła wprowadzone zmiany do budżetu Gminy  

w roku 2010 r., w którym zwiększono dochody Gminy o 4106 zł i ustalono dochody  

w łącznej kwocie 18 160 095,59 zł, z tego : bieżące 17 121 950,59 zł i majątkowe 1 038 145 

zł. Zmniejszono wydatki o 189 671 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 21 403 042,67 zł,  

z tego: bieżące 17 325 053,67 zł i majątkowe 4 077 989 zł. Ponadto ustalono kwotę 

wydatków inwestycyjnych na rok 2010 w wysokości 3 994 598 zł. Radni nie zgłaszali uwag 

ani wniosków do proponowanych zmian. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 9A/I/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy w 2010 roku. 

 

 

 



Ad. 14.–15. 

 Beata Kędzierska oznajmiła, że zdążyła się dowiedzieć, iż nie jest możliwe otrzymanie 

harmonogramu sesji, więc zasugerowała, aby uwzględnić w późniejszych godzinach obrady 

sesji i komisji. Marek Stępień prosił o prowadzenie obrad w godzinach rannych z uwagi na to, 

iż większość radnych to rolnicy i swoich prac nie wykonają ani do południa, ani po południu. 

Radni poparli zdanie Marka Stępnia. Wójt uzupełnił wypowiedź poprzednika, zwracając 

uwagę na problem z wypłatą diet w godzinach popołudniowych. Nadmienił, że w dniu 

dzisiejszym nie dojechała pracownica do Banku Spółdzielczego ze względu na opady śniegu. 

Brak kluczy uniemożliwił pobranie diet – zostaną one pobrane i wypłacone w najbliższy 

poniedziałek. Ponadto przypomniał, że pracujący radni otrzymują za uczestnictwo w sesjach  

i komisjach ekwiwalent za utracone wynagrodzenie i w związku z tym w tym dniu winni brać 

urlop bezpłatny lub wypoczynkowy. Ponownie głos zabrała Beata Kędzierska i pytała  

o możliwość utworzenia komórki, w skład której wchodziłyby kompetentne (przeszkolone) 

osoby do pozyskiwania funduszy unijnych. Prosiła o sporządzenie raportu efektywności  

z działalności grupy do ściągania środków Unii Europejskiej. Zgłosiła potrzebę usunięcia 

topoli stwarzających zagrożenie dla budynków w Załazach i lip rosnących przy drodze  

przez wieś.  

Wójt Gminy przekazał, że w Urzędzie Gminy zatrudnione są przeszkolone osoby, 

które oprócz innych obowiązków wypełniają również wnioski na pozyskiwanie środków. Nie 

ma wydzielonej komórki i osób, które zajmowałyby się tylko ściąganiem funduszy unijnych. 

Wyjaśnił, że topole można wyciąć dopiero po uzyskaniu decyzji na ich usunięcie pod 

warunkiem wcześniejszego złożenia wniosku na usunięcie drzew przez właściciela działki, 

pana Stanisława Kopcińskiego. Dopiero w samym ścięciu drzew mogą pomóc strażacy. Jeśli 

chodzi o usunięcie lip rosnących w pasie drogowym przy drodze powiatowej, należy składać 

wniosek do zarządcy, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu. 

Radna Beata Kędzierska wyszła z propozycją do radnych, aby w Internecie zapoznali 

się i wyrazili zgodę na przystąpienie do programu „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana 

Batorego. Wiele instytucji pozarządowych i przedstawiciele mediów krajowych wystąpiło  

w 2004 roku z propozycją przeprowadzenia ogólnopolskiej oddolnej akcji promującej 

przejrzystość życia publicznego w samorządach terytorialnych. Uruchomiono akcję pod 

nazwą „Przejrzysta Polska”. Radni nie podjęli dyskusji w tej sprawie. 



Wójt ustosunkował się do wypowiedzi radnej i stwierdził, Gmina już dawno zapoznała 

się z tematem korupcji. Dowodem na to jest powieszony plakat przy wejściu do Urzędu 

Gminy. Wójt nie widzi obecnie konieczności przystępowania do tego programu. 

Przewodniczący Rady dodał, że Gmina nie boi się takich programów, co nie znaczy jednak, 

że musi do niego przystępować. 

W dalszej części obrad Dariusz Dusiński zasygnalizował i poddał pod rozwagę 

wydzielenie funduszy rad sołeckich z końcem roku budżetowego. Ustawa zachęca do tego  

i wychodzi z propozycją zwrotu poniesionych wydatków w wysokości do 30%. Ponadto 

prosił o pochylenie się nad organizowaniem świetlic wiejskich, ponieważ jest ustawa 

umożliwiająca pokrycie kosztów w 80% z UE, 10% z Urzędu Marszałkowskiego i tylko 10% 

pokrywają najbiedniejsze gminy.  

            Natalia Przepiórka pogratulowała zwycięstwa w wyborach Wójtowi i radnym, 

nawiązała do ożywienia mieszkańców z chwilą reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich. 

Stwierdziła, że w dużej mierze przyczyniła się do tego pani kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku 

Beata Kędzierska ponownie zabrała głos i zwróciła uwagę na fakt braku oczyszczalni 

przydomowych lub kanalizacji ściekowej, który blokuje rolnikom pozyskiwanie środków  

z zewnątrz. Nadmieniła, że zbyt wąskie działki nie pozwalają na wybudowanie własnych 

zbiorników bezodpływowych na ścieki. Prosiła o dodatkowe zamieszczenie dużej tablicy 

ogłoszeniowej, aby mieszkańcy Załaz mieli większy dostęp do informacji. Wnioskowała  

do Komisji Gospodarczo-Oświatowej, aby zajęła się i wyjaśniła przyczyny związane z tym, 

że uczniowie z terenu Gminy Przyłęk nie pobierają nauki w Zespole Szkół Rolniczo- 

-Technicznych w Zwoleniu (należy zbadać problem dojazdu). Mirosław Koniarz przekazał, 

że dzieci dojeżdżają do LO w Zwoleniu, więc nie jest to problem komunikacji. Nie ma zaś 

zainteresowania kształceniem w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu – może 

należałoby podnieść poziom kształcenia? Dzieci nie widzą dalszej perspektywy pracy  

w rolnictwie i dlatego wybierają licea ogólnokształcące, gdyż wtedy mają większe 

możliwości dostania się na różne kierunki studiów. 

Marian Kuś przekazał informację w sprawie uruchomienia kursu Janowiec – Zwoleń 

busem z konkurencyjną ceną biletów. Dodał, że po zakończeniu wodociągowania 

przysiółków Rada będzie podejmować decyzję w sprawie kanalizacji. 



Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady I sesji VI kadencji Rady Gminy  

w Przyłęku. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


