
  Protokół nr XIII/2016 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  29 stycznia  2016 roku w godz. 1400 -  

1530 w sali Gminnego Centrum Kultury. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 1400 otworzył XIII Sesję Rady 

Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  a w ich imieniu : 

   

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Honorowego Obywatela Gminy Poniec    Feliksa Dudkowiaka 
 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Sołtysów  

 Przedstawicieli prasy lokalnej 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz   stwierdził, że zgodnie z listą obecności  w sesji 

uczestniczy 14 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie   decyzji.  

Nieobecny był radny Krzysztof Matecki.     

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 

obrad  sesji  wraz z zaproszeniami na XIII Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do 

porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Burmistrz Ponieca  Jacek  Widyński  zgodnie  z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował  wprowadzenie  do porządku obrad   

punktu: 

-  podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Poniec na rok 2016, 

 

Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 

Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad dodatkowego punktu.  W tej sytuacji 

przewodniczący obrad  Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu 

jako: 

 

- punkt 8 -  podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Poniec na rok 2016, 

 

Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 
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Rada Miejska po wprowadzeniu zmian  w głosowaniu jednomyślnie przyjęła 

następujący porządek  obrad  XIII  Sesji Rady Miejskiej: 

 

1. Otwarcie, 

2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej                       

w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał 

podjętych na poprzedniej sesji, 

3. Interpelacje i zapytania radnych, 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej                                  

w Poniecu na 2016 rok, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej                                    

dla Gminy Poniec, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poniec, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokosowo, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Poniec na rok 2016, 

9. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej, 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

11. Sprawy organizacyjne, 

12. Wolne wnioski i zapytania, 

13. Zakończenie. 
 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Pkt 1. Otwarcie. 

             

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej                    

w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Informacja została przyjęta bez uwag. Stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.  
 

Radna Łucja Markowska zgłosiła interpelację pod adresem Burmistrza Ponieca. 

Zwróciła się z prośbą o rozwiązanie problemu oświetlenia ulicznego w Łęce Wielkiej 

przy bloku 70B. 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej                                  

w Poniecu na 2016 rok. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  stwierdził, że radni otrzymali projekt planu pracy 

do którego mogą być zgłaszane propozycje. Poinformował, że Rada Miejska zatwierdza 

plany pracy stałych komisji. Zwrócił się do przewodniczących komisji z prośbą o 

przedstawienie planów pracy komisji opracowanych na posiedzeniach w styczniu 

bieżącego roku.  

Przewodniczący komisji zaprezentowali plany pracy na 2016 rok opracowane na 

posiedzeniach komisji w styczniu br.: 

 

1. Komisji Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej Zdrowia, Spraw Socjalnych                                     

i Obywatelskich -  przewodniczący Piotr Jańczak, 

2. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu                   

i Rolnictwa – przewodniczący  Tadeusz Twardy, 

3.  Komisji  Rewizyjnej -  przewodniczący Andrzej Zieliński.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawiając projekt planu pracy Rady 

poinformował, że uwzględnia kilka tematów obligatoryjnych. Dokonał otwarcia 

dyskusji, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji do planu pracy na 2016 rok. Radni 

nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu planu pracy na bieżący rok i zwrócił się 

do swego zastępcy o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XIII/99/2016 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej                                    

dla Gminy Poniec. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie Planu Gospodarki dla Gminy Poniec. 

Poinformował, że podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Nr VI/52/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 czerwca 2015 r w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Poniec, realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest 

określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem 

jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez 

poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym elementem 

Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną 

wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.  

Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się                                          

z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję 

Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują 

szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów 

cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z 

odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów.              

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części: inwentaryzacji 

emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy Poniec, opierającej się na zużyciu energii                

i paliw na terenie gminy oraz planu działań, w którym wskazano działania przewidziane 

do realizacji w latach 2015-2020 przyczyniające się do poprawy efektywności 

energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Opracowany Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Poniec, jej podmiotom oraz mieszkańcom pozyskać 

fundusze unijne na działania takie jak: termomodernizacja budynków, czy wdrażanie 

inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Ostatecznie właściwie opracowany 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podniesie szanse Gminy i innych podmiotów 

działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii 

Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2014-2020 i funduszy ochrony środowiska. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie 

zgłosili uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany podczas wspólnego 
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posiedzenia komisji, na którym zostały udzielone radnym wyjaśnienia                                                    

na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XIII/100/2016 

w sprawie  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Gminy o przedstawienie 

wniosku dotyczącego powołania Skarbnika Gminy. 

 
Burmistrz Gminy Jacek Widyński przedstawił kandydaturę Pani Agnieszki Minickiej. 

Poinformował, że spełnia Ona wszystkie wymagania formalne określone                                      

w ustawie o pracownikach samorządowych i ustawie o finansach publicznych. 

Od 2005 roku jest pracownikiem referatu budżetowo-podatkowego Urzędu Miejskiego 

w Poniecu. W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się księgowością budżetową                      

i rozliczeniami podatku VAT. Jako mieszkanka naszej gminy oraz pracownik urzędu 

miejskiego doskonale zna problemy samorządowe i społeczne gminy oraz bieżące 

sprawy urzędu. 

Posiadane cechy, takie jak komunikatywność, otwartość oraz dobra organizacja pracy               

w połączeniu z wykształceniem ekonomicznym oraz doświadczeniem zawodowym 

sprawiają, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

    

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  

 

Radny Tadeusz Twardy stwierdził, że Skarbnik jest prawą ręką Burmistrza. Jeżeli 

Burmistrz widzi tą osobę, jest znana w naszym środowisku i posiada odpowiednie 

doświadczenie, to jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki 

Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa nie widzę sprzeciwu, żeby nie powołać 

Pani Agnieszki Minickiej na stanowisko Skarbnika. 

  

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę   o przedstawienie projektu uchwały. 
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Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały                     

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIII/101/2016 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokosowo. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił  Burmistrza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Burmistrz Gminy Jacek Widyński poinformował, że aglomeracja Rokosowo 

wyznaczona została Rozporządzeniem Nr 14/2006 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

10 marca 2006 r., a jej obszar obejmuje położone w gminie Poniec miejscowości: 

Rokosowo, Drzewce, Czarkowo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Bogdanki, Bączylas, 

Teodozewo, Żytowiecko, Grodzisko.  

Przedmiotem opracowania jest zmiana obszaru aglomeracji Rokosowo, tj. określenie 

nowych granic obszaru aglomeracji na terenie gminy Poniec poprzez wyłączenie 

miejscowości nieskanalizowanych i nie planowanych do podłączenia: miejscowości  

 Czarkowo,  

 Bogdanki  

 Grodzisko  

oraz następujących działek na terenie miejscowości:  

 Łęka Wielka (136, 138/1, 142, 144, 145, 233/1, 234/1, 236/2, 241, 242, 24, 245, 246, 

247, 439/2, obręb: 0008 Łęka Wielka),  

 Łęka Mała (41, 99/1, 101, 103, 105, 404, 405/2, obręb: 0007 Łęka Mała),  

 Teodozewo (w aglomeracji zostaną dz. 14, 17, 19/2, 19/3, 46/3, 77/1, 80, obręb: 

0015 Teodozewo),  

 Drzewce (50209/1, obręb: 0003 Drzewce),  

 Żytowiecko (83, 84, 85, 86, 87, 88, 118, 307, 498/1, 509/3, 509/4 obręb 0015 

Żytowiecko) dla których budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie.  

 

Burmistrz dodał, że współczynnik koncentracji wynosi dla ww. miejscowości <120 

mieszkańców na 1 km nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Na tym terenie możliwe 

będzie zastosowanie alternatywnych rozwiązań dla budowy zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego, takich jak budowa zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych - 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub budowa oczyszczalni 

kompaktowych. 

Uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Rokosowo. 
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Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie 

zgłosili uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji, na którym zostały udzielone radnym wyjaśnienia                                                    

na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę   o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIII/102/2016 

w sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego                    

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokosowo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Poniec na rok 2016. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Ponieca o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2015, 

które przedstawiają się następująco w planie dochodów i wydatków. 

 

Zmiany w dochodach 

Dział 852 

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na 

zadania zlecone o kwotę 2.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I kw. 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 

obsługi tego zadania 
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Zmiany w wydatkach 

Działy  

750  

W dziale 750 proponuje się zmniejszyć plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki 

środków własnych dot. realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania w dziale 852 

801   

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu proponuje się w dziale 801 w zakresie 

działalności Szkoły wydzielić z planu wydatków na wynagrodzenia kwotę 4.000 zł.,                       

na wydatki na realizację specjalnej organizacji nauki( dojazdy) dla dzieci o specjalnych 

potrzebach, dla których wskaźniki subwencyjne są inne, ponadto proponuje się zmiany                  

w planie wydatków Szkoły Sarbinowo i Przedszkola Poniec w zakresie zmian planu kwot                

§ 4040 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

852  

W dziale 852 dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie zmian planu kwot § 4040 

przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne , zwiększa się również  plan wydatków 

o kwotę przyznanej dotacji 2.200 zł. zgodnie z jej przeznaczeniem, ponadto zwiększa się plan 

wydatków środków własnych zarezerwowanych na zadanie dotyczące realizacji programu 

wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 

 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie 

zgłosili uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji, na którym zostały udzielone radnym wyjaśnienia                                                    

na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały                       

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIII/103/2016 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 

2016. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt  9.  Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej 

     

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie                                         

z  paragrafem 38  Statutu Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu                        

z XII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XII Sesji Rady 

Miejskiej.  

 
Pkt  10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Nie wpłynęły 

 

Pkt 11. Sprawy organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj poinformował, że w związku z zamrożeniem kwoty 

bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz wzrostem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku konieczna jest korekta uchwały 

dotyczącej wysokości diet radnych. 

W związku z tym w uchwale nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 

2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców 

Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców § 1 ust. 1 pkt 1 

otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący Rady w wysokości 71%” 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIII/104/2016 

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 

grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, 

Przewodniczących Komisji, ich Zastępców. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br. 

 

Pkt  12. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Mariusz Nowak zwrócił się do Radnej Powiatu Gostyńskiego Doroty 

Kaźmierczak z prośbą o załatanie dziur na drodze powiatowej w Dzięczynie. Dodał,                
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że dziury były łatane w ostatnim czasie, jednak ze względu na ich dużą ilość oraz trudne 

warunki pogodowe dziury mimo wszystko powiększają się. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że dziury na terenie naszej Gminy co roku 

są łatane. Po okresie zimowym wszystkie takie załatane miejsca ulegają zniszczeniu. 

Dodał, że w bardzo złym stanie jest odcinek na ulicy Rydzyńskiej (przy wysepce). 

 

Radna Ewa Kończak dodała, że fatalny stan drogi jest na odcinku przy stawie                             

w Dzięczynie. 

 
Pkt 13. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  XIII  Sesji Rady Miejskiej i o godz. 

1530 dokonał zamknięcia obrad Sesji.   

   

Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


