
       Praszka, dnia 2015-06-18         

OR.I. 0057.4.2015  

                                                               Rada Miejska 

                                                       w Praszce 

 

Informacja z działalności Burmistrza  Praszki 

od dnia 24 kwietnia 2015 r. do 18 czerwca 2015r. 

 

W tym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji i działań, a przede wszystkim : 

-   w zakresie spraw finansowych :   
 

Zostały sporządzone  następujące sprawozdania na 31.05.2015r.: 

 

Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.05.2015 r.  

Na plan dochodów w kwocie 34.059.930,20 zł wykonanie wynosi  15.199.714,56 zł tj.  

44,63% w stosunku do planu. 

 

Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 

początku roku do dnia 31.05.2015 r.  

Na plan wydatków w kwocie 36.396.819,20 zł wykonanie wynosi 13.136.276,10 zł tj. 

36,09% w stosunku do planu. 

  

Zarządzeniem  burmistrza dokonano zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem  dotacji 

celowych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez  producentów 

rolnych o kwotę 181.018,52 zł, w zakresie pomocy społecznej o kwotę 19.600 zł oraz z Krajowego 

Biura Wyborczego na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach na 

Prezydenta RP o kwotę 32.680 zł. 

 

-   w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:  
 

1. Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową w 

rejonie ulic Kolorowej i Skłodowskiej w Praszce. Etap II - ul. Dąbrowskiej w Praszce”. Inwestycję 

realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne z Wieruszowa S.A. za kwotę: 158.868,34 zł. 

2. Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Gminy 

Praszka - Etap II. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Zadanie I i II”. (PSP w Kowalach i 

PSP nr 2 w Praszce) Termin otwarcia ofert: 26.06.2015 r. Termin wykonania zamówienia: 

31.08.2015 r. 

3. Przygotowano do ogłoszenia przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja 

budynków Gminy Praszka - Etap II. Zadanie III - PSP w Kowalach”. Termin wykonania 

zamówienia: 30.10.2015 r. 

4. Ogłoszono przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Termin otwarcia 

ofert: 24 06.2015 r. Termin wykonania zamówienia: 17.07.2015 r. 



5. Ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Praszka. Termin otwarcia ofert: 29 06.2015 r. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 

podpisania umowy. 

6. Zlecono wykonanie remontu chodnika przy ul. Kościuszki w Praszce. Najkorzystniejszą 

ofertę przedstawiła Firma Remontowo – Budowlana Henryk Gmur z Praszki. Koszt robót 

wyniesie: 101.876,39 zł. Termin wykonania: 17.08.2015 r. 

7.  Przygotowana jest umowa na remont mostu w Skotnicy. Czekamy na podpisanie przez 

wykonawcę (Gramar –Sp.z 0.0. Lubliniec) –kwota 138.600,00 zł. 

 

- w zakresie oświaty 

1.  W dniu 27 maja przekazano 75% planowanych wydatków  ZFŚS  dla szkół i przedszkoli  

     tj. 493.522,84 zł. 

 

2. Dnia 29 maja  złożono wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za  

    osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla: 

a) p. Aurelii Popławskiej - dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce 

b) p. Jolanty Pawlak - dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Kardynała 

           Stefana Wyszyńskiego w Praszce 

c) p. Lidii Kowalskiej-Owczarek – dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Kowalach, 

d) p. Ewy Kołodziej - dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce, 

e) p. Iwony Ignaczak – dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce. 

 

3.  15 czerwca w związku z zakończeniem roku szkolnego odbyła się narada dyrektorów. 

 

4.  W placówkach oświatowych odbywały się festyny rodzinne. 

 

 - w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:  

Zgodnie z uchwałą Nr 263/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2009 r.  

w sprawie nabycia przez  Gminę Praszka  nieruchomości  gruntowej  z  przeznaczeniem pod drogę  

/ poszerzenie drogi Strojec-Brzeziny / zostały nabyte niżej wymienione działki : 

- aktem notarialnym Rep.A nr 2721/2015 z dnia 15-05-2015 r. działka oznaczona na arkuszu mapy 

3 obrębu Strojec nr 6/4 o pow. 0,1554 ha za cenę 8 500,00 zł, 

- aktem notarialnym Rep.A.nr 2728/2015 z dnia 15-05-2015 r. działka oznaczona na arkuszu mapy 

3 obrębu Strojec nr 6/6 o pow. 0,1866 ha za cenę 10 207,00 zł , 

- aktem notarialnym Rep.A nr 2737/2015 z dnia 15-05-2015 r. działka oznaczona na arkuszu mapy 

3 obrębu Strojec nr 13/1 o pow. 0,0387 ha za cenę 2 120,00 zł.  

 

- w zakresie  działalności Straży Miejskiej:   

 

1/ W  miesiącu kwiecień, maj, czerwiec  strażnicy miejscy udzielali asysty dwa razy  pracownikowi 

ewidencji ludności w związku z wizją lokalną, jedenaście razy pracownikowi ochrony środowiska 

przy czynnościach związanych z obmiarem drzew przeznaczonych do wycięcia. Ponadto wykonano 

34 konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta. Przez trzy dni rozwożono po terenie 

gminy informacje do sołtysów oraz mieszkańców w temacie realizacji opłat za odpady komunalne 

oraz przez cztery dni upomnienia dotyczące podatku rolnego. W związku z wyborami Prezydenta 

RP przez sześć dni rozwożono obwieszczenia wyborcze oraz materiały do lokali wyborczych przed 

I i II turą wyborów. Wykonano też pięć wyjazdów po terenie gminy i do Olesna w sprawach 

Urzędu Miasta. Wykonano jeden wyjazd służbowy do Sądu w Skierniewicach w sprawach Urzędu 



Miasta. Udano się też do Gorzowa Śl. Po dowody osobiste, które przez pomyłkę pozostawiła tam 

Policja. Ponadto wykonano trzy wyjazdy służbowe do Sądu Rejonowego w Oleśnie. 

2/ W omawianym okresie strażnicy miejscy wspólnie z policją odbyli  dwanaście służb z czego 

jedna w godzinach nocnych dwie popołudniowych a wszystkie pozostałe w godzinach 

dopołudniowych, podczas których patrolowano wspólnie targowisko miejskie i zwracano uwagę na 

przestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności handlowej, interweniowano min. w sprawie 

sprzedaży piskląt na targu co jest zabronione). Podczas nocnej służby zwracano uwagę na 

bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz na osoby obce, które w godzinach nocnych 

przebywały na terenie miasta. Wspólnie poszukiwano też na terenie gminy podejrzanego 

samochodu. Wspólnie z policją  zabezpieczano też jedną imprezę sportowo rekreacyjną (min. 

połączony rajd rowerowy z festynem szkolnym). Wspólnie zabezpieczano też dwie uroczystości 

religijne w tym procesję Bożego Ciała w Parafii Św. Rodziny oraz Parafii WNMP. W miesiącu 

maju odbyły się trzy spotkania robocze Komendanta Straży i Komendanta Komisariatu Policji, 

które były poświęcone przygotowaniom do uroczystości Bożego Ciała w związku ze zmiana trasy 

procesji oraz przygotowań do koronacji obrazu na Kalwarii w Praszce.  

3/ W sprawach związanych z utrzymaniem czystości interweniowano osiem razy: w tym 4  razy w 

stosunku do osób prywatnych, których zobowiązano min do  oczyszczenia chodnika z zalegających 

nieczystości oraz gałęzi, które odłamały się z drzew w wyniku wiatrów. W podobnych sprawach 

interweniowano 4 razy w stosunku do instytucji w tym konieczności uprzątnięcia terenu 

przyległego do terenów wspólnoty mieszkaniowej na ul. Warszawskiej. Interweniowano też w 

Obwodzie dróg powiatowych z wnioskiem o uprzątnięcie zalegającego po zimie piasku na drogach 

(szczególnie ulica Kościuszki) oraz przycięcia gałęzi zwisających nad chodnikiem przy ul. 

Fabrycznej. Interweniowano też w sprawie zarwanego chodnika przy ul. Kopernika. W ZDKiA 

interweniowano w sprawie obcięcia gałęzi nad chodnikiem przy ul. Warszawskiej oraz w sprawie 

zarwanego chodnika na ulicy kaliskiej, wnioskowano też o pomalowanie linii przystankowych na 

placu Grunwaldzkim – przystanek kierunek Kluczbork..  Interweniowano też OPS w związku z 

pozostawieniem odpadów na opuszczonej przez podopieczną posesji. Interweniowano też w 

stosunku do kierowcy samochodu ciężarowego pozostawionego na ul. Obr. Pokoju, z którego 

wyciekały płyny. Kierowcę zobowiązano do usunięcia wycieku i jego utylizacji na drodze. Na 

polecenie Burmistrza przeprowadzono kontrole kanalizacji deszczowej w okolicach Szkoły na ulicy 

Bocznej. Ustalono, że sprawcą jej niedrożności jest właściciel zakładu, który przyznał się do tego i 

został obciążony kosztami udrożnienia kanalizacji. 

4/ W omawianym okresie przyjęto 16 interesantów, którzy zgłaszali skargi min. w sprawach: 

bałaganu panującego na wspólnej posesji (w tym wypadku współwłaściciela ukarano mandatem), 

perliczek, które przefruwają przez ogrodzenie i niszczą zasiewy sąsiadów (dwie interwencje). 

Zaniedbanej posesji z której ślimaki przedostają się na sąsiednie posesje i niszczą zasiewy. Lisa, 

który przybłąkał się na posesję (zawiadomiono Powiatowego lekarza weterynarii). Utrudniania 

wjazdu na posesje, psa, który przybłąkał się na posesję (w tym wypadku znaleziono dla niego 

nowego właściciela), były też dwie skargi na temat nieprzestrzegania przepisów o trzymaniu 

zwierząt (psów).  Konieczności postawienia znaków ograniczenia prędkości na ulicy Powstańców 

Śląskich – przekazano do referatu infrastruktury. Przyjęto też zgłoszenia o pozostawianiu na drodze 

skrzynek, które są słabo widoczne i stwarzają zagrożenie dla jadących pojazdów. Pojazdu, który 

został ustawiony na chodniku i utrudnia widoczność, uszkodzonej drogi w wyniku prac polowych 

(sprawca naprawił uszkodzenie, przewodów, które zwisają nad droga (firma informatyczna 

naprawiła uszkodzenie), spalonych iglaków, które nie estetycznie wyglądają przy krzyżu na ul. 

Kaliskiej (zostały usunięte), zwisających nad chodnikami i ścieżką rowerową gałęzi, które nie tylko 

utrudniają jazdę rowerem ale też swobodne przechodzenie.  Wszystkie zgłoszenia były na bieżąco 

załatwiane. Z pośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń i interwencji tylko  w dwu przypadkach 

sprawy okazała się bezzasadna gdyż lis sam uciekł z posesji a wycinający drzewa miał na to zgodę. 

Podczas patrolu na targowisku miejskim udzielono pomocy inkasentowi w związku z trudnościami 



poboru opłat od obcokrajowców. Interweniowano też w sprawie wag nie posiadających ważnych 

cech legalizacji. Interweniowano też w sprawie przewróconego pojemnika na odzież używaną przy 

ul. Kaliskiej.  

5/ W omawianym okresie interweniowano też w sprawach sporów sąsiedzkich, które dotyczyły 

min: pozostawiania psa bez opieki w mieszkaniu, który hałasuje i utrudnia życie sąsiadom, reklam 

wywieszanych przez sąsiada na nie swoim płocie, złapania psa, który ucieka z posesji (w tym 

wypadku pies został zabrany do schroniska). Zabitego psa sąsiada, który leży na ulicy i nie został 

sprzątnięty. 

6/ Odnośnie zachowania w miejscach publicznych w omawianym okresie interweniowano 1 raz w  

stosunku do osoby, która siedząc na ławce tak włożyła nogę, że konieczne było rozkręcenie 

szczebelków ławki. Cztery razy poprawiano w sposób zgodny z kierunkiem jazdy znaki na ulicach 

miasta. Dwadzieścia razy patrolowano okolice przejść dla pieszych przy ul. Fabryczna, 

Warszawska i Piłsudskiego ze zwróceniem uwagi na dzieci idące do szkoły. Udzielono też pomocy 

straży miejskiej, która zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej. 

7/ Do przedsiębiorstwa odbierającego padłe zwierzęta zgłoszono trzy padłe przy drodze sarny jedna 

z Kozła a dwie ze Strojca. Firma Farmutil zabrała padlinę.  

8/ W związku ze znalezieniem telefonu komórkowego na Placu Grunwaldzkim ustalono jego 

właściciela i powiadomiono Go o znalezisku. Telefon został odebrany przez właściciela. 

 

-   w zakresie prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Pełnomocnika Burmistrza :   

 

1/ W omawianym okresie odbyły się dwa  planowane posiedzenia komisji  podczas, którego  

rozpatrzono pięć spraw indywidualne, z których jedna sprawa została czasowo zawieszona w 

związku z dobrowolnym podjęciem leczenia odwykowego co potwierdza dostarczone 

zaświadczenie z Zakładu Lecznictwa Odwykowego. Trzy sprawy zostały skierowane do Sądu 

Rejonowego w Oleśnie Wydział Rodzinny i Nieletnich celem wszczęcia postepowania odnośnie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Jeden wniosek został oddalony w związku z 

brakiem przeciwskazań do podjęcia decyzji o skierowanie badanego do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

Na tych posiedzeniach komisja zaopiniowała też osiem  wniosków o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych było to siedem wniosków jednorazowych złożonych przez 

podmioty gospodarcze w związku z obsługą imprez plenerowych. Zaopiniowano też jeden wniosek 

dla podmiotu uruchamiającego nowy sklep, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Odbyło się też jedno nieplanowane posiedzenie komisji w związku z koniecznością zaopiniowania 

wniosku o sprzedaż napojów alkoholowych w związku z organizacją imprezy plenerowej. 

2/ W omawianym okresie do Pełnomocnik – Przewodniczący Komisji i Punktu Konsultacyjnego  

zgłosiło się osiem osób. Zainteresowani prosili o pomoc w szybszym uzyskaniu dostępu do leczenia 

oraz prosili o pomoc dla członka rodziny posiadającego problem alkoholowy.  W jednym 

przypadku członek rodziny prosił o wstrzymanie prowadzonego postanowiono gdyż osoba która 

została zgłoszona do komisji sama postanowiła dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu i 

dlatego zgłaszający chce sprawdzić ta deklarację. W jednym przypadku w związku z uzyskaniem 

informacji o możliwości występowania w rodzinie przemocy domowej została uruchomiona 

procedura „Niebieskiej Karty”, którą po wypełnieniu przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego i 

Policji celem zbadania sprawy. 

3/ Na przełomie miesiąca kwietnia i maja 15 osobowa grupa członków Stowarzyszenia „Nasza 

Szansa” i „NEPSIS” z Praszki uczestniczyła w XXIV ogólnopolskim zlocie wiosennym rodzin 

abstynenckich Tatry 2015, który corocznie odbywa się w Małym Cichym. Przedstawiciele naszej 



gminy biorą udział w tym zlocie już od kilkunastu lat. Otrzymali oni częściowe dofinansowanie ze 

środków profilaktyki a zlot odbywał się w dniach 29 kwietnia do 4 maja 2015 rok. 

4/ W dniu  20 maja 2015 roku grupa członków Gminnej Komisji ds. RPA z Praszki uczestniczyła w 

szkoleniu zorganizowanym przez OCDL w Opolu dotyczącym przemocy w rodzinie i jak 

postępować w takich przypadkach gdy komisja pozyska taka informację. Szkolenie prowadziła 

jedna z najlepszych w Polsce specjalistów w tym zakresie Lidia Krzywicka z Katowic 

5/ W dniu 20 maja 2015 roku członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” 

na zaproszenie parlamentarzystów z Praszki uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się na terenie 

Sejmu RP. Ponadto uczestnicy spotkania zwiedzili Warszawę. 

6/ W dniu 30 maja 2015 roku członkowie Stowarzyszenia „Nepsis” i Klubu Abstynenta 

zorganizowali w miejscowości Kowale imprezę integracyjną połączoną z XVI rocznicą powstania 

Klubu Abstynenta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 grup abstynenckich z 

województwa opolskiego oraz województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. W spotkaniu 

uczestniczyli też przedstawiciele współpracujących z klubem Zakładów Lecznictwa Odwykowego i 

Zarządu Regionu Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego.  

7/ W dniu 31 maja 2015 roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Publiczna Szkoła 

Podstawowe Nr 2 oraz LKS „Basket” z Praszki zorganizowali rajd rowerowy pod nazwą „Rowerem 

przez świat” oraz festyn rodzinny dla uczestników rajdu oraz rodzin dzieci uczęszczających do PSP 

Nr 2 w Praszce. W trakcie rajdu uczestnicy przejechali ponad 28 kilometrów a po powrocie 

uczestniczyli w przygotowanych rozgrywkach sportowych i konkursach.  Całość imprezy 

zakończyła dyskoteka dla wszystkich    

8/ W dniu 1 czerwca to jest w Dniu Dziecka podopieczni świetlicy terapeutycznej w Praszce 

zorganizowali na rynku o godzinie 14
00

 powszechny zryw wolnych serc. Akcja polegała na 

zatrzymaniu się i przez minutę wystukiwania rytmu bijącego serca. Do akcji  zapraszano też 

przechodniów informując ich o celu akcji a mianowicie zrywie wolnych serc, wolnych od 

uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Informowano też, że ta akcja jest 

organizowana na terenie całej Polski w ramach działań Profilaktyka a ty. 

9/ W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  w szkołach, które uczestniczą w kampanii 

odbywały się imprezy realizowane zgodnie z harmonogramem, były to dni sportu w Strojcu, 

Festyny rodzinne w Kowalach, Przedmościu  PSP Nr 3 i 4 w Praszce. Publiczne Gimnazjum 

zorganizowało dwudniowy rajd rowerowy wzdłuż łuku Warty, a członkowie Klubu Abstynenta 

zorganizowali dla podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej Dzień Dziecka połączony z ogniskiem. 

Tu należy nadmienić, że do uczestnictwa w tegorocznej kampanii ZTU zostało zgłoszonych 808 

uczestników ze wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum i świetlicy terapeutycznej w 

Praszce. Opiekę nad uczestnikami sprawuje 15 koordynatorów. 

10/ W dniu 11 czerwca członkowie Stowarzyszenia „Nasza Szansa” podsumowali w salach 

Muzeum w Praszce wyniki VII Powiatowego Konkursu Poezji – Spotkanie z poezją propagującą 

Radość życia. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań związanych z Konkursem Poezji nie 

tylko abstynenckiej.  

 

 Inne informacje: 

1. Gmina Praszka przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025. 

W dniu 25-05-2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą Konsorcjum: Grupą Ergo Sp. z o.o.  

z siedzibą we Wrocławiu i  ARBITER S.A. z siedzibą we Wrocławiu  ul. Strzegomska 3b/3c lok. 91.  

Wartość opracowania Strategii wynosi 16 728 zł brutto. 

Obecnie przystąpiliśmy do I etapu tj. opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej, w ramach 

którego przeprowadzone zostaną badania ankietowe skierowane do mieszkańców,  przedsiębiorców i 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. Badanie będzie miało na celu 

zobrazowanie warunków i jakości życia w gminie. Wyniki i wnioski wyciągnięte z badania pozwolą 



na pełne zdiagnozowanie problemów i potrzeb mieszkańców. Projekt ankiet został  przez nas 

zaakceptowany. Badania zostaną przeprowadzone w następujący sposób: 

-  Online – za pomocą linków, 

- Elektronicznie – za pomocą  zamieszczonych na naszej stronie internetowej formularzy do pobrania 

i odesłania pocztą e-mail, 

- Papierowo -  formularze będą udostępnione w Urzędzie  i w innych miejscach, instytucjach oraz 

przekazywane zainteresowanym. 

To badanie potrwa 4 tygodnie. Zwrot wypełnionych ankiet do sekretariatu Urzędu Miejskiego. 

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie procesu uspołecznienia strategii, który polegał będzie na 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 

 

2. W związku z przystąpieniem do wykonania Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Praszka, zbierane są pisemne wnioski od mieszkańców i instytucji dotyczące propozycji zmian 

przeznaczenia terenów. Wydłużono przyjmowanie wniosków do końca czerwca. 

3. Przystąpiono do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Obsługę prowadzi Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Praszce. Złożono 11 wniosków o wydanie karty – tj. 38 osób w tym 4 osoby 

senioralne. 

4. Przygotowane zostały Koperty Życia – obecnie 100 sztuk. Koperty zainteresowanym osobom 

wydawał będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce oraz Urząd Miejski. 

5. W miesiącu maju i czerwcu odbywały się zebrania wiejskie, na których wybierano sołtysów i rady 

sołeckie. Zmiany nastąpiły w 2 sołectwach – Brzeziny i Lachowskie, gdzie dotychczasowi sołtysi 

zrezygnowali z kandydowania. 

6. W minionym okresie między sesjami Rady odbyły się Walne Zgromadzenia naszych spółek; 

- Oczyszczalni Ścieków Praszka – wynik + 227.719,-zł 

- GOSKOM  Praszka – wynik + 321.239,-zł 

- DUON Praszka / Energia/ - wynik 7.954,-zł 

Prezesi i Rady Nadzorcze otrzymały absolutorium za ubiegły rok. 


