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PROTOKÓŁ  Nr  XXXI/2013 

sesji  Rady Miejskiej w Praszce 

w dniu  20 czerwca 2013 roku   w godz. 10
00  

- 13
30 

w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce 

 

                                                                  Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik  

                                                                        - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce 

 

Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /. 

 

Spoza składu Rady Miejskiej: 

 

1.   Pan  Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki 

2.   Pan Krzysztof Pietrzyński –  Sekretarz 

3.   Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik 

4.   Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny 

5.   Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Praszce , posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży: Tomasz 

      Pecyna i Mateusz Jura 

6.   Przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce 

7.   Sołtysi  13 osób/ wg listy obecności/ 

8.   Media lokalne:  Radio Ziemi Wieluńskiej 

 

Proponowany porządek obrad:   

 
  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

           6.  Podjęcie uchwał  w sprawach: 

       1/  rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu   gminy   

           za 2012 rok, 

       2/  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 

           7.  Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie  

                 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

                oraz wysokości cen  za te usługi. 

  8.  Podjęcie uchwał  w sprawach: 

       1/   zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego 

            dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śląski , osób z zaburzeniami psychicznymi  

            opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie, 

       2/   zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego 

            dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką 

            i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie, 

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży  

       służbowych sołtysom. 
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10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka  

        z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  

        publicznego  za 2012 rok. 

12.  Zapytania i wolne wnioski.  

13.  Sprawy różne. 

14.  Zakończenie obrad. 

 

 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD: 

  

Ad .1 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przywitał obecnych 

radnych na XXXI/2013 sesji Rady Miejskiej.  Stwierdził , że obecnych jest 15 radnych,  zatem 

obrady są prawomocne. 

            Powitał również gości zaproszonych, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu 

Miejskiego oraz  przedstawicieli mediów lokalnych.   

 

Ad 2. 

             Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy zainteresowani wraz z zawiadomieniem o sesji.  Poinformował, że na dzisiejszą 

sesję Burmistrz wniósł  następujące zmiany do porządku obrad: 

- w punkcie 7.  wykreślić wyraz „ rodzajów”’. 

- oraz wprowadzić nowe projekty uchwał jako punkty: 

8.  Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej wielkości /dot. 

stawki dla Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot/. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia 

obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Olesno - Namysłów- Kluczbork. 

Następne punkty otrzymują kolejne numery: od 12  do 18. 

Innych uwag i propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 
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           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  poprosił Radnych o przegłosowanie  porządku 

obrad z proponowanymi zmianami. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni 

jednogłośnie przyjęli porządek obrad . 

          Przewodniczący obrad poinformował, że po informacji Burmistrza udzieli głosu młodym 

posłom- uczniom Publicznego Gimnazjum w Praszce, którzy odczytają uchwałę XIX sesji Sejmu 

Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca br. w sprawie lokalnego ekorozwoju. 

      

Porządek obrad:   

  1.  Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2.  Ustalenie porządku obrad. 

  3.  Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

  4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  5.  Informacja z działalności Burmistrza Praszki.     

           6.  Podjęcie uchwał  w sprawach: 

       1/  rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu   gminy   

           za 2012 rok, 

       2/  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 

           7.  Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie  

                 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

                oraz wysokości cen  za te usługi. 

 8.  Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

      odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej wielkości  

      /dot. stawki dla Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot/. 

9.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

      za gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu  

      uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia  

      obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Olesno - Namysłów- Kluczbork. 

12.  Podjęcie uchwał  w sprawach: 

       1/   zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego 

            dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śląski , osób z zaburzeniami psychicznymi  

            opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie, 

       2/   zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego 

            dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką 

            i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie, 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży  

       służbowych sołtysom. 

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka  
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        z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  

        publicznego  za 2012 rok. 

16.  Zapytania i wolne wnioski.  

17.  Sprawy różne. 

18.  Zakończenie obrad. 

 

        

Ad.  3 

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że protokół z 

XXX/2013  sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 2013 r. wyłożony  był do wglądu w 

biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do 

protokołu. 

Nie wniesiono do protokołu uwag.  Przeprowadzono głosowanie.  

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokoły Nr XXX/2013 z dnia 29 

maja 2013 r. został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w Praszce. 

 

Ad. 4 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że należy 

powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli: 

         - Pan Grzegorz Kowalczyk 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pan Józef Pilarski 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji.  Wobec powyższego przystąpiono do 

głosowania.  

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:  

         - Pan Grzegorz Kowalczyk - Przewodniczący 

         - Pan Kordian Poniatowski 

         - Pan Józef Pilarski 

 

Ad 5.      

         Przewodniczący obrad  poprosił Burmistrza Praszki o przedstawienie informacji z działalności 

za  okres między sesjami Rady Miejskiej .  

        Pan Jarosław Tkaczyński  - Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności za okres od 

31 maja 2013 r. do  19 czerwca 2013 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

        Przewodniczący obrad zapytał, o oficjalne otwarcie ORLIKA, czy jest ustalony termin. 
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        Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że otwarcie ORLIKA odbędzie się na początku 

września, po rozpoczęciu roku szkolnego. 

       Pan Jan Jarząb  zapytał Burmistrza , czy to prawda, że wykonawca drogi Praszka-Rudniki jest 

zagrożony upadłością. 

       Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że rozmawiał z dyrektorem firmy z Częstochowy i nic 

takiego się nie dzieje, wystąpili tylko do Dyrekcji Dróg o przedłużenie terminu o 1 miesiąc. Rondo 

będzie zrobione do końca czerwca. Rozmawiał też z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad i są kłopoty z wykonawcą drogi w Dębinie, ale tu u nas nie ma kłopotów. 

      Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy są jeszcze pytania do Burmistrza odnośnie 

przedstawionej informacji.  

Pytań nie było. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad  udzielił głosu młodym posłom: Tomaszowi     

Pecynie i Mateuszowi Jura - uczniom Publicznego Gimnazjum w Praszce, którzy przedstawili uchwałę 

XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca w sprawie lokalnego ekorozwoju / Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu/. 

     Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował młodym posłom za 

przedstawienie uchwały dot. ekorozwoju.  Podkreślił, że dzieci i młodzież naszych szkół podejmuje 

wiele działań na rzecz ochrony środowiska. Tutaj zasługują na wyróżnienie uczniowie Tomasz 

Pecyna i Mateusz Jura, którzy zostali wytypowani do prac nad uchwałą spośród  270  zespołów i 12 

z województwa opolskiego. 

        

Ad.6  

           Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce poinformował, że  zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych  w procedurze udzielania absolutorium Burmistrzowi Praszki za 

ubiegły rok  Rada ma  obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego gminy za 2012 r. 

          Przewodniczący obrad  poinformował, że przygotowane są dwa projekty uchwały: 

1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2012 rok, 

2/  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2012 

rok. 

             1/    Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Praszka za 2012 rok  Burmistrz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
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Opolu oraz przekazał Radzie Miejskiej w Praszce w dniu  20 marca 2013 r. /sprawozdanie stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu/. W dniu 6 maja 2013 roku Burmistrz przedłożył Radzie 

Miejskiej w Praszce sprawozdanie finansowe gminy Praszka za 2012 rok.  

Sprawozdania były szczegółowo analizowane na posiedzeniach komisji stałych, a w szczególności 

przez Komisję Rewizyjną. Poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinie dotyczące 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Praszka i sprawozdania finansowego za 2012 r. 

          Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili kolejno opinie komisji dot. sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2012 rok i sprawozdania finansowego gminy za 2012 r.  

  - Komisja Budżetowo - Finansowa jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania  

budżetu Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2012 r.  

 -  Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej   jednogłośnie 

zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka  oraz sprawozdanie finansowe 

gminy za 2012 r.  

  -  Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie  

z wykonania budżetu  Gminy Praszka  oraz  sprawozdanie finansowe gminy za 2012 r.  

 - Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała   

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2012 

r.  

 -  Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Praszka oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2012 r. / Protokół Komisji Rewizyjnej Nr 

30/2013 z dnia 14 maja 2013 r./.    

          Następnie Pan Jacek Owczarek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  przedstawił  

Uchwałę Nr 100/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  za 2012 rok – 

opinia pozytywna /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.                

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał  projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2012 rok. 

Przeprowadzono głosowanie. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało 15 

Radnych /15 za projektem uchwały/, zatem Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 263/XXXI/2013 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  

gminy  za 2012 r.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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       2/    Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  

wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania 

budżetu za 2012 rok. 

          Pan Józef Pilarski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2013 r. dokonała kontroli sprawozdań, udzielonych 

ulg, umorzeń i zwolnień za 2012 r. oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy, a w dniu 

14 maja 2013 r. analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdanie 

finansowe gminy. Odczytał protokoły komisji, a następnie przedstawił Uchwałę Nr 1/2013 w 

sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki. /Protokoły Komisji 

Rewizyjnej i  uchwała w sprawie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu/. 

         Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił  Uchwałę Nr 230/2013 z 

dnia 31 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok – opinia pozytywna /uchwała  

stanowi załącznik do protokołu/ . Zapytał, czy Radni mają pytania do przedstawionego wniosku 

Komisji Rewizyjnej. Pytań nie było. 

         Następnie Pan Bogusław Łazik poprosił Komisje Stałe o opinie dotyczące projektu uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2012 rok. 

Wszystkie  Komisje Stałe Rady  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 

         Pan Bogusław Łazik zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym 

Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady. 

Przeprowadzono głosowanie. 

             Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 264/XXXI/2013 w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

             Pan Bogusław Łazik pogratulował Burmistrzowi Praszki i pracownikom Urzędu Miejskiego  

bardzo dobrego wykonania budżetu za ubiegły rok, gdyż wypracowana została wysoka nadwyżka. 

             Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował Radzie za udzielenie 

absolutorium za 2012 rok. Stwierdził, że w ubiegłych latach sytuacja finansowa gminy nie była 
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dobra, ale dzięki programowi naprawczemu, który został wprowadzony przez Radę , likwidację 

szkół, podwyższenie podatków, mamy dużo lepszą sytuację finansową  i  tu jest duża zasługa Rady.  

 

Ad 7.   

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje stałe o opinie dotyczące 

projektu uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie  odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  oraz wysokości cen  za te 

usługi . 

Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 

15 radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 14 za,1 wstrzymujący/podjęła uchwałę nr 

265/XXXI/2013 w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie  odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  oraz wysokości cen  za te 

usługi . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 8.   

          Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki 

opłaty za pojemnik określonej wielkości /dot. stawki dla Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot/ 

został wypracowany na spotkaniu z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce . Na 

tym etapie nie ma możliwości zmiany metody, ale starano się w miarę zrównać opłaty w blokach i 

domach jednorodzinnych. Komisje miały również swoje propozycje i na posiedzeniu Komisji 

Budżetowo-Finansowej przeanalizowano dokładnie projekt uchwały.  

Opinie i propozycje stawek  Komisji Stałych Rady: 

- ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy – propozycja 4,00 zł za m
3 

/za odpady selektywne/   i  

wprowadzenie ulgi do kwoty 40,00 zł, 

- ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska – propozycja 4,00 zł za m
3
/ selektywne/i  wprowadzenie ulgi 

do kwoty max. 40,00 zł, 

- ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej -  proponuje opłatę w wysokości 3,50 

zł za m
3 

/selektywne/ i ulgę do kwoty 40,00 zł. 

- Rewizyjna -  bardzo wnikliwie analizowała różne warianty opłat. Jest bardzo duże niezadowolenie 

mieszkańców bloków, że są dwie metody naliczania opłat za śmieci. Ponieważ  na tym etapie nie 

można zmienić  całkowicie przyjętej metody opłat dla mieszkańców bloków, gdyż spowodowałoby 
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za duże zamieszanie, proponuje stawkę 3,50 zł za m
3
 /selektywne/ i ulgę do max. kwoty 40,00 zł. 

Ponadto komisja wnioskuje, by od 1 stycznia 2014 roku ustalić odpłatność za śmieci dla 

mieszkańców bloków od osoby. 

-  Budżetowo-Finansowa  zaproponowała zmianę stawki na 3,50 zł za m
3
/ selektywne i 6,00zł / 

zmieszane/ i ograniczenie opłaty max. do kwoty 40,00 zł.. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że na dzień 

dzisiejszy  możemy zrobić tylko tyle, gdyż są terminy wejścia w życie uchwał. Proponowana przez 

większość komisji stawka 3,50 zł za 1 m3 odpadów selektywnych jest optymalna by zebrać kwotę 

ok. 850.000 zł. Wiemy, że wiele lokali spółdzielczych jest niezamieszkanych i jeśli byłaby zmiana 

metody opłat od osoby, ta stawka też byłaby wyższa niż ustalona pierwotnie na 7,50 zł.  Gdybyśmy 

chcieli wprowadzić  taką zmianę powinniśmy wiedzieć , co mieszkańcy o tym sądzą. Opinie komisji 

dot. zmiany opłaty za śmieci są zbieżne i w projekcie uchwały jest wpisana stawka 3,50 zł za 1 m
3
 

za odpady zbierane selektywnie i 6,00 zł za 1m
3
 za odpady zmieszane w budynkach 

wielorodzinnych. Jest też wprowadzona ulga w opłacie do max. kwoty  40,00 zł od lokalu 

mieszkalnego. 

       Pan Jan Jarząb uważa, że mieszkańcy bloków będą płacić mniej niż płacili i mają wywożone 

śmieci 2 razy w tygodniu.  Powinna być ustalona stawka 4,00 zł  za 1m
3 

i ulga tak jak u 

mieszkańców wsi. 

       Pan Józef  Pilarski nie zgodził się z wypowiedzią Pana Jana Jarząba. Stwierdził, że mieszkańcy 

bloków płacili więcej niż mieszkańcy domków jednorodzinnych. Przyjmując średnie zużycie wody 

3m
3
 na osobę to nie będzie stawka 7,50 zł tylko 10,50 zł i jest to 30% wzrost. Jest jeszcze 

niebezpieczeństwo, że jeśli nie będą odpady zbierane selektywnie, to będzie 6,00 zł za m
3
. 

       Pan  Sławomir Trawiński zauważył, że na wsiach jest maksymalnie 46,00 zł, jeśli nie będzie 

kompostownika. 

       Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 9 za, 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących / 

podjęła uchwałę nr 266/XXXI/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik 

określonej wielkości . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 9.    

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Radnych o opinie dot. projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

przez właściciela nieruchomości. 

Radni zgłosili kilka uwag dot. wzoru deklaracji, w wyniku których deklaracja została 

doprecyzowana. 

          Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 12 za, 2 przeciwnych , 1 wstrzymujący / 

podjęła uchwałę nr 267/XXXI/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 10.  

         Przewodniczący obrad poinformował, że w przedstawionym projekcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu  uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, termin uiszczania odpłatności za odpady komunalne zostaje przesunięty o 1 miesiąc, 

zamiast do 15 lipca będzie do 15 sierpnia. 

         Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 268/XXXI/2013 zmieniającą 

uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu  uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.  

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił  Burmistrza o omówienie projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia obszaru 

funkcjonalnego Kluczbork. Olesno - Namysłów- Kluczbork, gdyż nie wszystkie komisje omawiały ten 

temat.  

             Pan Jarosław Tkaczyński poinformował,  że sprawa wyniknęła w poniedziałek i jest świeża. Chodzi o 

to, by zawierając porozumienie  w sprawie obszaru funkcjonalnego zwiększyć możliwości uzyskania środków 

unijnych w latach 2014-2020 dla inwestycji regionalnych. Powiaty opolski, brzeski i kędzierzyński również 
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stworzyły aglomerację, by uzyskać większe środki na inwestycje. Na razie nie ma mowy o środkach 

finansowych na ten cel.  Ma zostać opracowana strategia obszaru funkcjonalnego i pewne koszty będą musieli 

uczestnicy ponieść, ale na razie nie musimy  wydawać środków finansowych. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 269/XXXI/2013 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego 

Kluczbork. Olesno - Namysłów- Kluczbork. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12.  

         Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad  poinformował, że od 1 lipca 2013 r. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Ganie rozpocznie działalność. Został już powołany Dyrektor i będzie realizował zadania 

statutowe ŚDS w Ganie. W celu pozyskania podopiecznych potrzebne będą stosowne porozumienia z 

sąsiednimi gminami , stąd przedstawione projekty uchwał w sprawie porozumień. Poprosił o opinie Komisji 

Stałych Rady dotyczące przedstawionych projektów uchwał. 

       1/    Wszystkie komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały   w sprawie  zawarcia 

porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego  dotyczącego objęcia 

mieszkańców Gminy Gorzów Śląski , osób z zaburzeniami psychicznymi  opieką i usługami świadczonymi 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 270/XXXI/2013 w sprawie 

zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego  dotyczącego 

objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śląski , osób z zaburzeniami psychicznymi  opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

       2/   Wszystkie komisje Stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały   w sprawie  zawarcia 

porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia 

mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką  i usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. 

           Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt uchwały. 

           Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 

15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 271/XXXI/2013 w sprawie 

zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego 
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objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką  i usługami świadczonymi 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

       Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił obecnego na sesji Pana Grzegorza 

Derengowskiego – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie o przedstawienie się i 

poinformowanie o  podjętych działaniach. 

        Pan Grzegorz Derengowski przedstawił swoją osobę i dotychczasowe doświadczenia zawodowe. 

 Poinformował o poczynionych już działaniach tj. ogłosił nabór na stanowiska: Gł. księgowej na ¼ etatu i 

referenta ds.  księgowości, kadr i administracji na ½ etatu oraz wyłonił po przeprowadzeniu rozmów kilka 

osób na pozostałe stanowiska.. Przekazał też informację do społeczeństwa o naborze pensjonariuszy do ŚDS . 

Trwają  prace porządkowe  w obiekcie tak, by od 1 lipca można przyjąć pierwszych podopiecznych. Są już 

pierwsze decyzje i wnioski o przyjęcie ok. 10-12 osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejnych pracowników 

będzie zatrudniał sukcesywnie w miarę pozyskiwanych pensjonariuszy. Zatrudnienie będzie adekwatne do 

ilości podopiecznych. ŚDS w Ganie docelowo może przyjąć 60 osób. 

        Pan Bogusław Łazik zapytał o sprawy finansowe, czy ta placówka będzie finansowana w całości z 

dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , czy częściowo ze środków samorządowych. 

        Pan Grzegorz Derengowski odpowiedział, że będzie w całości sfinansowana działalność ŚDS w Ganie z 

dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja jest ustalona na 1 członka Domu Samopomocy, a zatrudnienie 

pracowników będzie wprost proporcjonalne do ilości podopiecznych. 

         Pani Anna Kaczmarek zapytała, czy pobyt w ŚDS w Ganie będzie odpłatny. Zwróciła się również z 

prośbą, by zatrudniać  osoby z gminy Praszka. Jest wiele osób, które maja odpowiednie kwalifikacje. 

         Pan Grzegorz Derengowski odpowiedział, że będzie to zależało od dochodu, będzie brane pod uwagę 

kryterium dochodowe osób korzystających z usług ŚDS. Co do zatrudniania będzie się stosował do 

wymogów ustawowych. Jest to nowa placówka i nowe zadania i muszą być zachowane procedury zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Ad 13.   

            Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poinformował, że  wpłynął  wniosek Pana Grzegorza 

Jabłońskiego o wniesienie pod obrady sesji sprawę diet dla sołtysów wraz z projektem uchwały w sprawie 

zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 

Komisje Stałe Rady rozpatrywały tę sprawę. Poprosił o opinie komisji. 

           Pan Marek Śliwka – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy poinformował, że 

Komisja widzi sens wprowadzenia miesięcznych diet  dla sołtysów, natomiast co do zaproponowanej kwoty 

300 zł  uważa, że jest za wysoka i w tym roku nie widzi takiej możliwości. Proponuje co najwyżej wysokość 

diety w kwocie 100 zł. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił 

następującą opinię komisji. Komisja przychyla się , by sołtysi mieli wypłacaną dietę za pełnienie funkcji , a 
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nie za udział w posiedzeniu Rady. Stawka zaproponowana w projekcie uchwały na ten moment jest nierealna 

i komisja proponuje stawkę 100 zł. 

         Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej poinformował, że na posiedzeniu komisji była  Radca prawny i wytłumaczyła, że jeśli będzie wola 

Rady, to można zmienić uchwałę. Komisja wnioskuje, by w 2014 roku zwiększyć kwotę na diety dla 

sołtysów. Co do wysokości diety komisja nie zajęła stanowiska. 

         Pan Józef Pilarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja brała pod uwagę  

oczekiwania wnioskodawcy oraz  plan budżetu. Komisja jest za ustaleniem miesięcznej diety i proponuje 

kwotę 100 zł. 

         Pan Kordian Poniatowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej poinformował, że komisja 

przychyla się do ustalenia diety miesięcznej dla sołtysów, a co do kwoty uważa, że 300 zł jest za dużym 

obciążeniem dla budżetu. Natomiast co do terminu, to można zmienić uchwałę jeszcze w tym roku. 

         Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że widzi wolę Rady co do ustalenia 

miesięcznej diety dla sołtysów, natomiast co do kwoty to wnioskowana kwota jest za wysoka i nie ma tych 

środków w budżecie. Projekt uchwały został przygotowany, ale zawiera błędy i należy doprecyzować 

uchwałę, by nadzór jej nie odrzucił.  Jest wola Rady, by zmienić uchwałę tak, by była dieta miesięczna dla 

sołtysów, ale co do kwoty to Rada  powinna się jeszcze zastanowić  i na następnej sesji  rozpatrzymy projekt 

uchwały w sprawie  diet. 

         Pan Grzegorz Jabłoński  zawnioskował, by przegłosować w takim razie  projekt uchwały z kwotą 100 

zł, bo takie są wnioski komisji stałych.   

        Pan Bogusław Łazik zapytał Skarbnika, czy są na ten cel środki w budżecie. 

         Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik odpowiedziała, że komisje nie pytały o środki w budżecie i nikt nie 

uzgadniał z nią ani z Burmistrzem, czy są możliwości finansowe  jeśli chodzi o wyższe diety sołtysów. 

         Pani Wiesława Borowiec – Radca prawny stwierdziła, że najważniejsza jest wola Rady, jeśli będzie to 

można zmienić uchwałę. 

         Pan Grzegorz Jabłoński poinformował, że rozmawiał z Burmistrzem i nie widział problemu, gdyż są 

pewne oszczędności i  ze wzrostem diety o 10 zł nie powinno być problemu.  

        Pan Bogusław Łazik zaproponował, by na następnej sesji podjąć  uchwałę. 

Radni zwrócili uwagę, że jest wniosek komisji stałych o ustalenie diety miesięcznej w kwocie 100 zł. 

        Pan Janusz Dolik stwierdził, że jest wola Rady, tylko trzeba doprecyzować projekt uchwały. 

         Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że  to nie jest tylko 10 zł wzrostu diety, to jest 

również 100 zł dla Pana Jabłońskiego przez 6 miesięcy i to daje większą kwotę. 

         Pan Bogusław Łazik  postawił wniosek, by przesunąć sprawę ustalenia diet dla sołtysów na następną 

sesję. Poprosił o przegłosowane wniosku. 

Radni większością głosów / 8 za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się od głosu/ przyjęli wniosek o przesunięcie 

sprawy ustalenia wysokości diet dla sołtysów na następną sesję. 
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Ad 14.   

           Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji dot.  projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. Poinformował, że zmiana dotyczy wpisania w 

załączniku do Statutu Gminy Praszka nowo powstałej jednostki - Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ganie.      

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

          Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt omawianej  

uchwały. 

          Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 272/XXXI/2013 zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15.   

          Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o opinie komisji  dot.  projektu uchwały w 

sprawie  przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka  z organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  za 2012 rok. 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

             Pan Grzegorz Kowalczyk – Przewodniczący Uchwał i Wniosków  odczytał projekt 

omawianej  uchwały. 

        Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że  głosowało 15 

radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie podjęła uchwałę nr 273/XXXI/2013  w sprawie 

przyjęcia sprawozdania  z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka  z organizacjami  pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  za 2012 rok.  Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 16.   

             Pan Zbigniew Pieniek – Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  przedstawił wnioski komisji: 

1/ by przerwa wakacyjna w obradach Rady była tylko w miesiącu lipcu, a w sierpniu  była sesja Rady.   

2/ by projekty uchwał były przygotowywane przed sesją na posiedzenia komisji, a nie bezpośrednio na sesję. 

         Pan Henryk Żyta – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił 

Radcę prawną, aby przygotowała opinię  w temacie skargi mieszkańców ul. Kiczmachów w 

Kowalach, co można zrobić w tej sprawie. Zapytał również, czy funkcjonują już świetlice, o które 

wnioskowano na wcześniejszej sesji. 
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          Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że środki na świetlice 

przekazano w ramach dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Decyzja 

należy do Dyrektora MGOKiS  i jeśli będą przygotowane pomieszczenia to będą funkcjonować  na 

¼ etatu. 

        Pan Zbigniew Pieniek poruszył sprawę wysokich opłat za ciepłą wodę w blokach przy ul. 

Mickiewicza. Są pisma mieszkańców, Burmistrza, Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółki DUON  w tej 

sprawie. Czy to oznacza, że mamy się przerzucać pismami, bo mieszkańcy jak płacili wysokie 

opłaty tak płacą. 

      Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki poinformował, że wczoraj prosił o umieszczenie 

na kablówce informacji dot. sprawy opłat i ta informacja się nie pojawiła. Będzie musiał zamieścić 

tę informacje w gazecie lokalnej. Sprawa była wyjaśniana niejednokrotnie. Nadal uważa, że to nie 

jest sprawa Gminy tylko Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółki DUON. Sprawy by nie było, gdyby 

była jednakowa stawka dla wszystkich mieszkańców bloków. 

      Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że większość mieszkańców 

jednak uważa, że Gmina nic nie robi w tej sprawie. Może  jakiś niezależny ekspert wypowiedział się 

w tej sprawie.  Jako Gmina powinniśmy być mediatorem w  rozwiązaniu tego problemu. 

     Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki stwierdził, że należy poczekać na wyrok Sądu  i 

będziemy wiedzieć kto ma rację w sprawie opłat za ciepłą wodę. Spółdzielnia Mieszkaniowa i 

Spółka DUON to są dwa podmioty prawne , które zawarły umowę i mogły w tej umowie zawrzeć 

zapisy i obwarowania dot. opłat. Gmina nic tu nie może zrobić, a sprawa ogrzewania wody w 

budynku gimnazjum i przedszkola nie ma wpływu na  wysokość opłat. 

      Pan Grzegorz Kowalczyk  stwierdził, że wszyscy mieszkańcy  wierzą, że to gimnazjum i 

przedszkole są powodem wysokich opłat za ciepłą wodę.  Takie informacje rozpowszechnia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa i mieszkańcy w nie wierzą. 

        Pan Sławomir Trawiński zapytał,  jak opomiarowane są bloki  i budynki gimnazjum i 

przedszkola. 

       Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że budynek gimnazjum jest opomiarowany na wejściu do 

szkoły. W przedszkolu jest 9 liczników pod punktami poboru ciepłej wody , nie ma możliwości 

opomiarowania całego budynku. Nie ma opomiarowania na wejściu do bloków. Spółdzielnia chce 

by to zrobiła spółka DUON, a DUON uważa, że nie widzi potrzeby, gdyż są to te same 

opomiarowania, jakie były przed zmianą systemu. 
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Ad 17.   

             Pan  Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  przedstawił pisma, które 

wpłynęły do biura Rady: 

-  ponowna skarga mieszkańców ul. Kiczmachów w Kowalach na bezczynność Burmistrza w kwestii 

przeprowadzenia remontu drogi. Ponieważ wpłynęła 10 czerwca, po wysłaniu materiałów do 

Radnych rozpatrzymy na kolejnej sesji tj. w m-cu sierpniu. 

- pismo mieszkańców bloków przy ul.  Mickiewicza skierowane do DUON  i odpowiedź Spółki 

DUON. 

         Przewodniczący obrad poinformował również o terminie Biesiady Świętojańskiej w Praszce - 

21-23  czerwca oraz o Spartakiadzie Wsi  w dniu 4 sierpnia.  Wszyscy Radni otrzymali zaproszenia.  

        Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zaprosił osobiście Radnych i Sołtysów na 

Biesiadę Świętojańską, która będzie trwała 3 dni od piątku do niedzieli.  

       Pan Bogusław Łazik  poinformował, że następna sesja Rady odbędzie się ok. 25 sierpnia br. 

 

Ad 18. 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce  - Pan  Bogusław Łazik po  wyczerpaniu  porządku 

obrad wypowiedział formułę „ zamykam XXXI/2013 sesję Rady Miejskiej w Praszce”.  

Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach. 

 

         Protokołowała:                                                          Przewodniczący  Rady Miejskiej 

         

 

            Anna Koziołek                                                                mgr Bogusław Łazik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


