
 
 
    P R O T O K ÓL nr XXV/12  
 
 
      
 
   z Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
   odbytej w dniu 8 października 2012 roku  
 
 
   Radni obecni na Sesji wg. zał. listy obecności / zał. Nr 1 /  
    
   Ponadto udział w Sesji wzięli : 
   1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  
   2.Liliana Lenarczyk-śurczak – Sekretarz MiG  
   3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG 
   4.Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
   5.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego , 
   6.Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
   7.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki , 
   8.Witol Opielewicz – Kierownik OSiR  
   9.Alicja Olschak – Kierownik OPS  
 
 

Ad.1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy i stwierdzenie 
prawomocności obrad . 

 
Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady 

Janina Pawełczyk ,która powitała radnych i zaproszone osoby i 
stwierdziła ,ze na Sali na 15 radnych obecnych jest 13 radnych wobec 
czego Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji  

 
Zabierając w tym punkcie głos  Pani Przewodnicząca  stwierdziła, Ŝe 
radni otrzymali przy zaproszeniach na obrady Sesji proponowany 
porządek obrad . 
Czy ktoś  z radnych wnosi o poszerzenie tego porządku . 

 
Radni nie wnieśli Ŝadnych poprawek do porządku obrad. 
Natomiast głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
,który poprosił o poszerzenie porządku obrad Sesji o podęcie  uchwały 
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości . 
Równocześnie Burmistrz poprosił o poszerzenie porządku obrad o 
jeszcze jedną uchwałę dot. zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na 



dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4085P w 
miejscowości Nowieczek II etap . 
Pani Przewodnicząca poddała wniosek Pana Burmistrza pod 
głosowanie . 
Radni 13 głosami zatwierdzili poszerzony porządek obrad Sesji . 
Zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu . 
 
 Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła Ŝe protokół z 
obrad XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy został sporządzony  w terminie 
i znajduje się w Biurze Rady . 
 
 Ad.4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i 
Gminy z działalności międzysesyjnej . 
 
Informacja została przedstawiona  przez Burmistrza Miasta i Gminy  
Henryka Litka  ,która stanowi zał. nr 3 do protokołu . 
Równocześnie w tym punkcie obrad Pan Burmistrz poinformował o 
działaniach  samorządowców jakie były przeprowadzane w Warszawie 
w sprawie nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela. 
Samorządowcy wystosowali do rządu projekt ustawy w tej sprawie 
,która by pozwoliła na oszczędności w finansowaniu oświaty przez 
samorządy a przejęcie ich finansowania w całości  przez państwo lub 
przez ZUS . 
 
 
 Ad.5 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. : 
 

a/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania oraz  sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej 
,połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica . 
 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały  
powiedziała ,Ŝe  na wniosek inwestora ,który  chciałby kupiony teren  
przeznaczyć pod zabudowę usługową  istnieje potrzeba sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu zabudowy usługowej ,połoŜonego w obrębie ewidencyjnym 
Pokrzywnica . 
W związku z tym, Ŝe nie występują okoliczności faktyczne i prawne 
uniemoŜliwiające podjęcie prac planistycznych ,rekomenduje się 
Radzie Miasta i Gminy Dolsk podjęcie niniejszej uchwały. 
Podjęcie tej uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury w tej sprawie.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie   
Uchwała nr XXV/170/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 4 do protokołu  



   
Na początku obrad Sesji na  sali było obecnych 13 radnych w trakcie 
obrad  przed podejmowanie m uchwał na sale wszedł 1 radny Zbigniew 
Kierzkowski stąd głosowało 14 radnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 b/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Zerków a 
Gminą Dolsk  w sprawie powierzenia Gminie Zerków realizacji 
zadania publicznego Gminy Dolsk w zakresie pomocy społecznej 
,polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Dolsk do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach 
funkcjonuj ącego w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w śerkowie . 
 
 Projekt  uchwały przedstawiła Pani Alicja Olschak Kierownik  
OPS ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe prowadzenie i rozwój 
infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi naleŜy do zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie ,dotowanych z budŜetu państwa . 
Na terenie gminy Zerków w miejscowości Raszewy funkcjonuje  
środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi ,które w wyniku upośledzenia 
niektórych funkcji organizmu lud zdolności adaptacyjnych wymagają 
pomocy do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym , w 
szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności Ŝyciowej 
, a takŜe ich integracji  społecznej. 
Gmina Dolsk nie dysponuje miejscami pobytu w całodobowych 
środowiskowym domu samopomocy a z rozpoznania środowiska 
wynika ,Ŝe istnieje potrzeba zapewnienia opieki całodobowej w 
środowiskowym domu samopomocy osobom niepełnosprawnym 
intelektualnej oraz z zaburzeniami psychicznymi . 
Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zawarcie stosowanego porozumienia 
pomiędzy odpowiednimi organami jednostki samorządu  terytorialnego.  
Radny Kazimierz Pepliński – to jest najlepsze wyjście ,Ŝe moŜna takie 
osoby gdzie skierować ale czy wobec tego u nas takie przypadku 
występują. 
Pani Alicja Olschak – mamy rozeznanie ,ze przypadku występują  ale 
teŜ musimy być na nie odpowiednio przygotowani ,po leczeniu 
psychiatrycznym lekarz kieruje pacjenta  a my musimy wiedzieć gdzie 
go umieścić. 
To jest dotowane przez Państwo ,gmina z tego tytułu nie ponosił 
Ŝadnych kosztów. 
Mogą być przypadki  takie ,ze część kosztów będzie ponosił pacjent z 
otrzymywanej renty lub emerytury . 



Radny Hieronim Szczepaniak – czy w przeszłości były takie 
przypadki i gdzie te osoby były umieszczane . 
Pani Alicja Olschak – były takie osoby ale nie umieszczano ich w 
takim ośrodku tylko wracały do szpitala. 
 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała Nr XXV//164/12 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr 5 do protokołu . 
 
 c/zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe zarówno 
dochody jak i wydatki zwiększa się o kwotę  60.636,-zł,gdzie wydatki 
dotyczą przeznaczenia pewnych kwot na transport i łączność 
,administrację  publiczną ,bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpoŜarową  oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na wyprawki 
szkolne . 
Pozostałe zmiany jakie są wprowadzone w tej uchwale to  przeniesienie 
zaplanowanych kwot pomiędzy działami i paragrafami . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie 
Uchwała nr XXV/165/12 została zatwierdzona 14 głosami  i stanowi 
zał. nr 6 do protokołu  . 
 
 d/ zmiany Statutu Gminy Dolsk 
  
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk 
śurczak Sekretarz MiG ,która w uzasadnieniu do tego projektu  
powiedziała, Ŝe powołany w projekcie uchwały przepis stanowi ,Ŝe do 
wyłącznej właściwości rady naleŜy uchwalanie statutu gminy . 
Statut Gminy Dolsk uchwalony został w roku 2003 . 
Od tej pory Sejm znowelizował kilkakrotnie ustawę z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ,w ślad za czym niektóre 
postanowienia Statutu straciły swa aktualność. 
 
 Ustawodawca zawarł w noweli regulacje ,które dotąd 
rozstrzygał Statut .  
Z tego względu, Ŝe ustawa jako akt prawny wyŜszy ranga uregulowała 
niektóre kwestie dotąd zapisane w Statucie ,konieczne stało się 
wprowadzenie zmian ,.które eliminują zbędne powtórzenie bądź 
niespójności . 
Następnie Pani Sekretarz szczegółowo omówiła wszelkie 
zaproponowane w projekcie zmiany a w szczególności uściślone 
zostały kwestie zwoływania Sesji ,procedura dostarczania materiałów 
dla radnych oraz uściślenia dot. połoŜenia naszej gminy ,herbu  oraz 
sformułowania co to jest gminna wspólnota samorządowa . 



 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie  wnieśli Ŝadnych 
zapytań 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie  
nad projektem uchwały.  
Uchwała nr XXV/166/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi  
zał. nr 7 do protokołu. 
 

e/ podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze . 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk śurczak 
Sekretarz MiG ,która w uzasadnieniu do projektu powiedziała, Ŝe ustawa z 
dnia 5 stycznia 2011 roku przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy 
zobowiązuje rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze do 
rad gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy . 

Zgodnie z kodeksem wyborczym w kaŜdym okręgu wyborczym 
wybiera się jednego radnego . 

Podział gminy na okręgi wyborcze ustala rada według jednolitej normy 
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy 
przez liczbę radnych wybieranych do rady. 

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Dolsk na koniec II kwartału br. 
Wynosiła 5892 zatem norma przedstawicielstwa wynosi 392,8 . 

Podział na 15 okręgów został w ten sposób wyliczony z tym ,ze w 
mieście Dolsku powstały 3 okręgi do których odpowiednio dopisano ulice 
natomiast te wioski które były przypisane do odpowiednich okręgów pozostają 
bez zmian . 

Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały 

pod głosowanie . 
Uchwała nr XXV/167/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
 zał. nr 8 do protokołu . 
 
f/ wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  

Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe  taka uchwała kaŜdorazowo 
musi być podejmowana przy złoŜeniu wnioski przez zainteresowanego a Rada 
udziela bonifikaty od opłaty 

Do tej pory Rada udzielała bonifikaty w 75 % i tak teŜ proponujemy 
Wysokiej Radzie w tym przypadku dot. to nieruchomości połoŜonej na osiedlu 
Jaskółki . 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 

pod głosowanie . 
Uchwała nr XXV/168/123 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 

zał. Nr 9 do protokołu . 
 



g/ zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 
chodnika przy drodze powiatowej nr 4085 P Nowieczek II etap . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 

Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu do uchwały powiedziała ,ze  pierwsza 
uchwała dot. tego zadania opiewała na kwotę 50 tys. zł . 

Z uwagi na zwiększony zakres prac / była konieczność połoŜenia w tym 
miejscu kanalizacji burzowej /jesteśmy zobowiązani do uzupełnienia tej 
brakującej kwoty poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały . 

Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 

Uchwała nr . XXV/169/12  została zatwierdzona 14 głosami i 
stanowi zał. nr 10 do protokołu .  

 
 
ad.6 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
 
Radna Renata Jankowiak  
Jako Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska ,która to komisja 

miała w dniu dzisiejszym posiedzeniu proszę radnych o zainteresowanie się 
sprawa  stacji uzdatniania wody w Małachowie i poparcie   propozycji aŜeby w 
budŜecie na rok 2013 roku znalazły się fundusze na zrobienie spinki wody dla 
Małachowa i Księginek . 

Wiemy ,Ŝe ta stacja  pracuje juŜ od bardzo dawna ,urządzenia są tam z 
roku 1968 i w kaŜdej chwili moŜe przestać pracować a wtedy wsie Małachowo 
i Księginki będą bez wody . 

To chyba nie moŜemy sobie wyobrazić i dlatego o tym musimy juŜ w 
tej chwili myśleć aŜeby mieć w tej sprawie alternatywę do przełączenia tych 
wiosek do Dolsk . 

W tej chwili nie mamy drogi ,chodników i nie wyobraŜam sobie jak 
tam by miała być woda dowoŜona . 

W tej chwili jeszcze nic złego sienie dzieje ,jednak tak jak 
powiedziałam musimy wcześniej się na to przygotować . 

Nie róbmy chodników ,dróg do pól a zróbmy to co naleŜy bo w 
przeciwnym wypadku będziemy mieli duŜy kłopot. 

Burmistrz MiG Henryk Litka  – dziękuję za wypowiedz gdyŜ widzę 
bardzo  duŜą troskę ale osobiście  teŜ jestem tym bardzo zainteresowany . 

W tej chwili mam następująca propozycję aŜeby to wykonać łącznie z 
kanalizacją III etapu  Małachowo Księginki i od Księginek do Dolska ale to 
musimy wykonać z własnych funduszy. 

Przed  wykonaniem tego odcinka musimy jeszcze wykonać II etap  na 
który w tej chwili jest sporządzany wniosek . 

Wiemy ,ze to ogromne kwoty do wydatkowania ale musimy najpierw 
wykonać II etap aŜeby następnie to wszystko połączyć do Dolska . 

Wykonanie kanalizacji ma tylko wtedy sens ,gdy mieszkańcy będą 
podłączani . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – rozumowanie jest 
prawidłowe ale musimy o tych wodociągu ciągle myśleć i w miarę naszych 
moŜliwości szybko wykonać . 

 Czy te nasze dodatkowe koszty jakie były przez nas poniesione 
przy kanalizacji Małachowo – Ksieginki  będą przy składaniu wnioski wzięte 
pod uwagę jako nasz wkład . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  – koszt na jaki opiewa wniosek to 1,5 
mln zl i to cośmy juŜ wydali będzie wliczone jako nasz wkład własny . 

Radny Zbigniew Kierzkowski – proszę powiedzieć co będzie 
obejmowało poszczególne etapy 

Burmistrz MiG Henryk Litka –  
II etap to rozprowadzenie rur po Księginkach , 
III etap to połączenie Księginek z Dolskiem  

 
Radny Kazimierz Pepliński – wiemy ,ze bez wody trudno Ŝyć  ale wobec 
tego czy jest moŜliwość powiedzieć jak ta hydrofornia długi jeszcze wytrzyma  
Pan Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  – 
dziękuję radnym za zainteresowanie się tym tematem ,gdyŜ drobne awarie 
moŜemy jeszcze usuwać ale duŜej to juŜ się nie da  . 
W tej chwili nie mogę powiedzieć jak to długo  będzie funkcjonować  
Są to urządzenia z roku 1968 ,jak  będzie duŜa awaria to nie mamy wody skąd 
podać do tych wiosek  .jedyna moŜliwość to zrobienie spinki do podania wody 
z Dolska . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – uwaŜam ,ze wypowiedz Pana 
Burmistrza w tej sprawie duŜo nam rozjaśniła ,gdyŜ widzimy ,Ŝe wszyscy o 
tym  problemie myślą. 
Problemem jednak jest teŜ fakt ,ze chociaŜ niektórzy mają kanalizacje to nie są 
podłączeni .Tak jest przecieŜ w Drzonku i Wieszczyczynie     
Czy w tej sprawie Urząd coś robi . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – sprawa ta jest ciągle analizowana ,ci oporni 
otrzymują odpowiednie pisma z terminem podłączeń. 
JeŜeli  to nie wystarczy otrzymają odpowiednie decyzje w tej sprawie z 
odpowiednimi konsekwencjami powołując się na przepisy  odnośnie ochrony 
środowiska . 
Radny Kazimierz Pepliński – czy te osoby które mają oczyszczalnie 
przydomowe tez musza się podłączyć  
Burmistrz MiG Henryk Litka  -  te osoby wykonały te oczyszczalnie przed 
wykonaniem kanalizacji wobec tego niech korzystają z tych oczyszczalni 
przydomowych . 
 Następnie glos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 
poinformowała o dokonanej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 
12 września 2012 roku analizie projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków . 
Projekt  przedstawiony został prze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Śremie Sp.z.o.o. oraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Dolsk .  
Radni uznali ,iŜ gmina Dolsk posiada uchwalony przez Rade regulamin i 
obecnie nie dostrzega konieczności uchwalania nowego ,ani teŜ weryfikowania 
regulaminu obowiązującego  



 
Ad. 7 Wolne glosy i wnioski  
 
Radny Roman Ratajczak – co dalej z budowa naszej drogi 434 ,czy przed 
okresem zimowym będzie tam juŜ cos skończone czy nie bo tergo najbardziej 
się obawiamy  
Jak tam będzie moŜna jeździć jak by spadł śnieg  
Mieszkańcy maja pretensje do radnych Pana Burmistrza poniewaŜ myślą ,Ŝe to 
jest nasze zadanie a my nic w tej sprawie nie robimy . 
Jest tez z ich strony aŜeby ta drogę zablokować moŜe wtedy ktoś z góry tym 
się zainteresuje . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wiem Ŝe ludzie juŜ maja tego dość ja 
równieŜ ale robię co mogę ,wszędzie interweniuję i chce w tej sprawie spotkać 
się z Marszałkiem Województwa  poniewaŜ inne spotkania nie przynoszą 
skutku. 
Wszyscy obiecują a Dyrektorzy nie wiedzą jak to wygląda w terenie . 
Wkrótce będę  na spotkaniu Burmistrzów i tam teŜ o tym będziemy mówić  
Mam nadzieję ,Ŝe te nasze działania przyniosą skutki bo tez obawiam się zimy 
,wtedy nie będzie wiadomo ,gdzie droga jest niŜej czy wyŜej   
Nie dziwię się mieszkańcą  ,Ŝe sami myślą jak ten problem rozwiązać . 
 
 
 
Radny Kazimierz Pepliński  
 
Na zebraniu wioskowym mieszkańcy poruszyli temat brakującego oświetlenia 
na wsi – brakuje kilku lam gdzie miejsca są nie oświetlone, 
- druga sprawa to naprawa ogrodzenia wokół przedszkola , 
- oraz  odnowienie placu zabaw poprzez zakonserwowanie urządzeń .  
Burmistrz MiG Henryk Litka  
- odnośnie brakującego oświetlenia proszę do zgłosić w referacie 
gospodarczym , 
- sprawa naprawy ogrodzenia przy przedszkolu naleŜy do kompetencji 
Dyrektora i tam to naleŜy zgłosić.  
Natomiast jeŜeli chodzi o konserwacje placu zabaw do naleŜy do zrobić z 
funduszu wioskowego   
Radny Kamil Jankowiak – jak wygląda sprawa wiaduktu  czy będzie 
naprawiany . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – jestem w trakcie rozmów co do naprawy ze 
Śremem – powinno to być wspólnie wykonane w m-cu paŜdzierniku Radny 
Zbigniew Kierzkowski  – droga 434 wykonywana fatalnie ,roboty nie 
dopilnowane ,wszędzie są duŜe braki czy wobec tego moŜna zrobić zdjęcia 
tych braków i dostarczyć do Urzędu  moŜe to tez coś pomoŜe aŜeby to lepiej 
przebiegało i lepiej było wykonywane . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wszelka pomoc w tym zakresie jest dobra 
,zdjęcia będą mile widziane . 
 
 
 
 



 Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji  
 
Zabierając w tym punkcie obrad głos Pani Przewodnicząca Janina 
Pawełczyk podziękowała radnym ,zaproszonym gościom za udział w Sesji i 
zakończyła obrady XXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant     Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk 

 
 
 


