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Protokół nr VII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 24 marca  2011r. w godzinach 1600-1800  

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych (radny Kruszyński przybył o godzinie 1635)  wg listy 
obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Przewodnicząca Rady Powiatu  Pani Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- sołtysi 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
Lista obecności sołtysów i kierowników stanowią załącznik 1a i 1 b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radną Joannę Harbuzińską-Turek na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie 
4. Informacja z działalności i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 
Jastrowiu za 2010 rok 
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
za 2010 rok 
6. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
     - zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2011 rok 
     - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  
     - nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki 
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
8. Zakończenie. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
Protokół poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 1 
Pan Burmistrz przedstawił informacje o swojej pracy między sesjami (zał nr 3). 
Radny Ludwisiak zapytał co było przedmiotem Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 
Gmin Pojezierza Wałeckiego, czy padły na spotkaniu decyzje dotyczące naszej gminy. 
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe spotkanie miało na celu wybór nowych władz. 25.03.2011r. 
odbędzie się następne spotkanie i wtedy moŜe zapadną jakieś decyzje. Ośrodek Kultury złoŜył 
wniosek o dofinansowanie spływu kajakowego RóŜycą. 
Radny Gawluk zapytał o spotkanie Związku Gmin Krajna w kontekście podjęcia uchwały o 
odmowie przystąpienia do budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła 
przygotowania do zjazdu walnego a w drugiej omawiano sprawy związana z podniesieniem 
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stawek za wodę. JeŜeli chodzi o sprawę naszej decyzji to Burmistrz Wełniak nie jest 
zadowolony z niej i budowa zakładu stoi pod znakiem zapytania. Burmistrz Wełniak stoi na 
stanowisku, Ŝe niektóre gminy mogą Ŝądać odszkodowania. Spotkania z innymi Burmistrzami 
utwierdzają jednak w przekonaniu, Ŝe radni podjęli słuszną decyzję. 
 
Ad. 3 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie 
na wspólnym posiedzeniu komisji przekazała obszerną informację na temat stanu bezrobocia 
w gminie i powiecie. Dzisiaj nie mogła przyjechać. Pani Dyrektor odpowiedziała na 
wszystkie pytania radnych i chwaliła gminę za aktywność w ubieganiu się o środki na walkę z 
bezrobociem. 
Głosowanie za informacją: 
Za                     -10 
Wstrzymało się- 4 
Przeciw              -0 
 
Ad. 4 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe informację z działalności i funkcjonowania Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu za 2010 rok (zał nr 4) szczegółowo przedstawiła Pani 
Kierownik Janina Jędruch na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu za 2010 rok (zał nr 5) przedstawił Pan Kierownik 
Jarosław Janusiak na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
 
Ad. 6 
- uchwała nr 24/2011 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2011 rok (zał nr 6) 
przedstawiła Pani Skarbnik 
 

Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         270.351 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę      254.223 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę        13.728 zł 
3. Dochody własne      o kwotę          2.400 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     903.731 zł 
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       w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę         5.000 zł 
      2. Transport i łączność     o kwotę       20.000 zł 
      3. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę       40.000 zł 
      4. Działalność usługowa     o kwotę       50.000 zł 
      5. Administracja publiczna    o kwotę       25.731 zł 
      6. Obsługa długu publicznego    o kwotę       50.000 zł 
      7. RóŜne rozliczenia      o kwotę                420.000 zł 
      8. Oświata i wychowanie     o kwotę     169.570 zł 
      9. Ochrona zdrowia     o kwotę       10.000 zł 
      10. Pomoc społeczna     o kwotę       50.000 zł 
      11. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę           430 zł 
      12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę       33.000 zł 
      13. Kultura fizyczna      o kwotę       30.000 zł 
 
III. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę     613.000 zł 
   w tym: 
1. Budowa ul. 2 Lutego     o kwotę     500.000 zł  
2. Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu   o kwotę       50.000 zł 
3. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Brzeźnicy  o kwotę       30.000 zł 
4. Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności  
    publicznej Gminy Jastrowie    o kwotę       50.000 zł 
5. Zakup fontanny      o kwotę       10.000 zł 
6. Budowa wiaty rekreacyjnej przy Wiejskim Domu  
   Kultury w Sypniewie     o kwotę                            50.000 zł 
7. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy  
    wiejskiej w Samborsku     o kwotę          3.000 zł 
8. Wykonanie ogrodzenia z doposaŜeniem plac zabaw  
    ul. Grunwaldzka      o kwotę        15.000 zł  
 
Dokonuje się przeniesień dochodów budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę  2.000 zł  oraz 
wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  – 14.300 zł zmieniającym załącznik Nr 1i Nr 2 do 
uchwały Nr 19/2011. 
      
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości    180.000 zł 

       2) celowe w wysokości    398.992 zł 

            a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       72.000 zł 

            b) na zmianę wynagrodzeń  300.757 zł, 



4 

 

            c) na poręczenie części  gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy  
                Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie   26.235 zł.  
 

§ 3. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2011r. wprowadza się zmiany: 
        1. Przychody zwiększa się    o kwotę   1.341380 zł 
          w tym: 
          - przychody z  zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym    zmniejsza się   o kwotę     200.000 zł            
          - przychody z tytułu innych  
            rozliczeń krajowych   zwiększa się  o kwotę 1.541.380 zł 
  
      2. Ustala się nadwyŜkę na rok 2011 w wysokości                       179.321 zł 

Pan Burmistrz powiedział, Ŝe wprowadza się do budŜetu kwotę 15tys. na ogrodzenie i 
doposaŜenie placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej. Plac jest notorycznie dewastowany, duŜo 
psów tam się kręci i rodzice prosili aby coś z tym zrobić. Na naprawę urządzeń potrzeba wiele 
środków stąd zabezpieczenie w postaci ogrodzenia i zamykania placu zabaw. 
W temacie zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności  publicznej Gminy Jastrowie 
kwota 50tys. zostanie przeznaczona na sporządzenie audytów energetycznych budynków 
gminy i jednostek gminnych oraz samego wniosku. Gmina chce wejść  w program 
finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na 
kompleksowe zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej. Koszty będą 
rozkładać się tak: 30% dofinansowanie unijne, 60% poŜyczka z funduszu  a 10% udział 
gminy. Projekt będzie rozłoŜony na 2-3 lata i koszt musi się zamknąć kwotą między 2 a 5 
mln. W projekcie mieści się takŜe wymiana pokryć dachowych, wymiana źródeł ciepła. 
Szacuje się, Ŝe koszt termomodernizacji w naszych budynkach zamknie się kwotą 3 mln. 
JeŜeli w tym roku wniosek nie zostanie przyjęty to będziemy go składać w roku następnym. 
Radna Kazberuk zapytała czy te 40tys. przeznaczone na przedszkola mogłyby być 
przeznaczone na remonty łazienek. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na placówki oświatowe zostało przeznaczonych po 40tys. za 
wyjątkiem Brzeźnicy gdzie przeznaczono 10tys. i dyrektorzy powinni przeznaczyć te środki 
na remonty bieŜące i te wywołane decyzjami Sanepidu. 
Radny Ludwisiak zapytał czy napisano odwołanie od decyzji prokuratora w sprawie fontanny. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe złoŜono zaŜalenie na decyzję prokuratury bezpośrednio do Sądu 
Rejonowego w Złotowie i czekamy na decyzję. 
Radny Gawluk zapytał czy na realizację inwestycji budowa wiaty w Sypniewie i wymiana 
dachu na świetlicy w Samborsku będą jakieś środki z Naszyjnika Północy. 
Burmistrz poprosił o odpowiedź Dyrektora Puzio, który najbardziej zorientowany jest w tym 
temacie. Z posiadanych informacji wynika, Ŝe realizacja Samborska przeciągnie się na 
przyszły rok jednak wnioski powinny być złoŜone w tym roku i w budŜecie na ten cel środki 
teŜ powinny być zarezerwowane. 
Dyrektor Puzio poinformował, Ŝe na wiatę w Sypniewie został złoŜony wniosek na kwotę 
22tys. i znalazł finał w Urzędzie Marszałkowskim i powinien zostać pozytywnie rozpatrzony. 
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JeŜeli chodzi o inwestycję w Samborsku to dokumentacja inwestorska opiewa na 68tys. i do 
31.03.2011r. ma być rozpatrzony wniosek. Samborsko ubiega się o środki z funduszu odnowy 
wsi. Nabór wniosków będzie we wrześniu a później będzie prowadzona procedura ich 
rozpatrywania, inwestycja będzie prowadzona natomiast w przyszłym roku. 
Więcej pytań nie było. 
Pani radna sekretarz obrad odczytała projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
 
O godzinie 1640 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1650. 
 
- uchwała nr 28/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przeczytała sekretarz obrad radna Joanna Harbuzińska-Turek. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie.  
 
- uchwała nr 29/2011 w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki (zał nr 8) 

Pan Przewodniczący zaproponował aby któryś z sołtysów obecnych na sesji wypowiedział się 
w sprawie uchwały. 
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe rozmawiał na temat funduszu z sołtysami i ci jednogłośnie 
stwierdzili, Ŝe po doświadczeniach lat ubiegłych gdy fundusz był postanowili teraz z niego 
zrezygnować. Postanowiono, Ŝe kwoty jakie przysługiwałyby z funduszy gmina przeznaczy 
dla sołectw. Będzie jednak mniej formalności. Sołtys Konczerewicz powiedział, Ŝe kiedy 
gmina daje środki jest łatwiej je wykorzystać, natomiast z wykorzystaniem środków z 
funduszu jest trudniej bo obowiązują procedury w rozliczeniu. 
Sekretarz obrad radna Joanna Harbuzińska-Turek przeczytała uchwałę. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie.  
 
Ad. 7 
 
Pan Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu przez radnych oświadczeń 
majątkowych.  
Radna Kazberuk zapytała o fermę wiatraków, dlaczego nic się nie dzieje, inwestycja miała 
przynosić gminie duŜe zyski. 
Pan Burmistrz odpowiedział, Ŝe inwestycja powinna być skończona jednak jest kłopot z 
ENEĄ. Firma decyduje kto i gdzie ma się podłączyć. Ferma wyprodukuje energię ale trzeba 
ją przesłać a więc podłączyć do sieci. I w tym miejscu jest spór z ENEĄ. ENEA stoi na 
stanowisku, Ŝe od Samborska trzeba ciągnąć sieć do Piły. Są to duŜe koszty, które jednak 
inwestor jest skłonny ponieść ale ENEA robi jednak problemy. Senator Stokłosa teŜ chce 
budować fermę wiatrową w Sypniewie i teŜ ma kłopoty z ENEĄ. 
Prezes Białas opowiedział o kłopotach jakie spółka miała z ENEĄ przy realizacji swojego 
projektu. 
Radny Gawluk poprosił Burmistrza o pomoc w załatwieniu spraw internetu i podłączenia 
telefonów stacjonarnych na ul. Konopnickiej. 
Radna Ośka zapytała kiedy będzie powołana straŜ miejska. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe planuje powołanie straŜy miejskiej od przyszłego roku. 
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Radna Kazberuk zapytała czy są juŜ jakieś uzgodnienia z GDDKiA w temacie naprawy 
chodników w centrum miasta. Temat ten był poruszany na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wystąpili z pismem do GDDKiA czy zostanie przeprowadzony 
remont krzyŜówki. Ruch jest duŜy, okoliczne budynki niszczeją i GDDKiA obiecała w 
tegorocznych planach ująć remont krzyŜówki. Przy tej okazji trzeba rozmawiać o remoncie 
chodników. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, Ŝe będziemy partnerem dla GDDKiA i naleŜy 
partycypować w kosztach. O konkretach poinformuje jak juŜ będą znane. 
Burmistrz poinformował takŜe, Ŝe mieszkańcy zostali powiadomieni o obowiązku sprzątania 
przed swoją posesją. ZECIUK zbiera nieczystości i akcja przebiega bardzo sprawnie a odbiór 
w społeczeństwie jest pozytywny. 
Poinformował takŜe o ogłoszeniu konkursu ofert na dofinansowanie sportu. Do podziału w I 
etapie przewidziano kwotę 140tys.  
W dniu 26.03.2011r. o godzinie 1200 odbędzie się pogrzeb Honorowej Obywatelki Jastrowia 
Pani Edeltraut Nagel w związku z powyŜszym zaprasza aby godnie poŜegnać zmarłą. 
Pan Przewodniczący poprosił aby poczet sztandarowy uczestniczył w pogrzebie i 
poinformował, Ŝe na następnej sesji zostanie wybrany nowy poczet. 
Radny Bzowski poprosił o przysłanie równiarki na drogę do Sypniewka oraz o 
uporządkowanie pobocza przy drodze do Brzeźnicy, gdyŜ stwarzaja niebezpieczeństwo dla 
kierowców. 
Radna Kazberuk zapytała jak wygląda zbieranie śmieci po nowemu. 
Prezes Białas odpowiedział, Ŝe bardzo dobrze i wygląda na to, Ŝe się przyjmie. 
Radna Kazberuk poinformowała o duŜej ilości gromadzonych śmieci w lasach koło ODJ. 
Obawia się, Ŝe mieszkańcy zamiast do worków wywoŜą śmieci do lasu. 
Burmistrz przypomniał, Ŝe juŜ wcześniej sugerował na sesjach, Ŝe na wielu posesjach na tym 
terenie nie zauwaŜył koszy na śmieci i powiedział, Ŝe trzeba sobie zadać pytanie co się dzieje 
z tymi śmieciami. Taki sam przykład moŜna podać na ul. Mickiewicza i torowisku, na ul. 
Kolejowej. Zatrudniono 2 osoby, które zbierają śmieci na bocznych ulicach. Jest wiele miejsc 
gdzie ludzie wywoŜą śmieci. Z tego wynika wniosek, Ŝe straŜ miejska jest w Jastrowiu 
potrzebna. 
Radna Harbuzińska-Turek poprosiła aby sprawdzić pole przy terenie Pana Osińskiego, gdyŜ 
tam leŜy mnóstwo torebek foliowych. 
Burmistrz obiecał, Ŝe spróbuje dotrzeć do właścicieli terenu i zwrócić uwagę na śmieci. 
Radny Witkowski zwrócił uwagę na śmieci na ul. Kolejowej, które wyglądają jak nielegalne 
wysypisko. Drugie takie miejsce znajduje się w brzózkach na ul. Ludowej.  
Następnie wrócił do tematu przejścia koło Lewiatanu i słów, w których zarzucono mu na 
poprzedniej sesji kłamstwo odnośnie jego uwagi na wypowiedź Pana Sakowicza. Po czym 
zacytował fragment protokołu z tej sesji i słowa Kierownika Sarny, który wypowiadał się na 
temat legalności tego przejścia. Cytując protokoły z sesji wykazał, Ŝe Wiceprzewodniczący 
Sakowicz wypowiadał się róŜnie na temat legalności tego przejścia.  
Pani sołtys Samborska zwróciła uwagę, Ŝe kiedy zostały pozabierane pojemniki na szkło i 
plastiki powstał problem z wyrzucaniem odpadów. Prosi więc aby zamontować małe 
pojemniki w okolicy szkoły i sklepu. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe nie jest to temat dla radnych i poprosił aby z takimi 
prośbami zwracać się bezpośrednio do Prezesa ZECIUK lub Burmistrza. 
Radny Ludwisiak odniósł się do wcześniejszego wniosku radnej Ośka w sprawie 
personalizacji wyników głosowania. UwaŜa, Ŝe mieszkańcy powinni mieć dostęp do wyników 
głosowania radnych, aby wiedzieć jak ich przedstawiciele w radzie ich reprezentują. 
Zacytował art. 34 z ustawy z 2009r. o finansach publicznych, który mówi o jawności 
gospodarowania środkami publicznymi i  zacytował pkt. 10 tej ustawy, w którym jest między 
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innymi mowa o głosowaniu imiennym. Stwierdził, Ŝe jest to wymóg bezwzględny i radni 
musza postępować zgodnie z wymogami prawa. Powiedział, Ŝe moŜliwość głosowania 
imiennego powinna mieć swój zapis w statucie gminy, który na dzień dzisiejszy nie jest do 
końca aktualny i wiele zapisów trzeba by było zmienić i stwierdził, Ŝe jak najszybciej trzeba 
zabrać się do prac związanych ze zmianą statutu. Zapytał jak informacje o wynikach 
głosowania mogą otrzymać np. chorzy, będący w podróŜy czy wszyscy inni, którzy z 
przyczyn obiektywnych nie mogą uczestniczyć w sesji. Ilość miejsc na sali jest teŜ 
ograniczona. UwaŜa, Ŝe jest to dyskryminacja i zacytował przepisy Konstytucji  mówiące o 
jawności posiedzeń. Z jego wiedzy wynika, Ŝe wiele samorządów podjęło uchwałę o 
personalizacji wyników głosowania. 
Pan Przewodniczący wyjaśnił radnemu Ludwisiakowi, Ŝe jest róŜnica pomiędzy głosowaniem 
jawnym a imiennym. Głosowanie imienne odbywa się tak jak ustawy nakazują a głosowanie 
jawne odbywa się na sesji tak jak do tej pory. Jest teŜ głosowanie tajne ale nie zawsze moŜna 
go wprowadzić. JeŜeli będą sytuacje, Ŝe na sali jest za mało miejsc dla widowni to moŜna 
zawsze krzesełka dostawić a jeŜeli to nie wystarczy to moŜna sesję zorganizować gdzie 
indziej. Nie ma nic przeciwko temu aby rozpocząć prace nad zmianami statutu ale związane 
są z tym pewne procedury. Nie wykonalne jest natomiast to co radny Ludwisiak 
zaproponował aby po kaŜdym głosowaniu zapisywać kto jak głosował. 
Radny Ludwisiak jednak nie zgodził się ze stanowiskiem Pana Przewodniczącego i po raz 
kolejny zacytował art. 34 ustawy o finansach publicznych. 
Pan Przewodniczący na zakończenie dyskusji powiedział, Ŝe zada pytanie prawnikowi i 
przedstawi jego opinię na temat głosowania na następnym posiedzeniu. 
Pan Przewodniczący oddał głos mieszkance Jastrowia Pani Ostrowskiej, która przedstawiła 
swoje wnioski na temat uszkodzenia fontanny na placu Jana Pawła II oraz na temat bałaganu 
w mieście i okolicach a takŜe w temacie pielęgnacji drzew. Zgłosiła takŜe miejsce gdzie 
zrzucony jest azbest. Pozytywnie wyraziła się o ogrodzeniu placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej 
i zgłosiła problem z przejściem przez ulicę koło czerwonego kościoła kiedy pada deszcz. 
Burmistrz przyjął do wiadomości wnioski zgłoszone przez mieszkankę. 
Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy pomimo, Ŝe właściciele otrzymali worki do segregacji 
śmieci to w mieście będą utrzymane pojemniki na segregację. 
Prezes Białas odpowiedział, Ŝe kosze zostaną w miejscach publicznych zostawione. 
Radny Kruszyński poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dodatku 
do diety radnego z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego komisji. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe na komisjach zapozna się z opiniami radnych w tej 
sprawie. 
Więcej wniosków nie było więc o godzinie 1800 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek 
VII sesji Rady Miejskiej został wyczerpany i zamknął jej obrady.  
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