
 
PROTOKOŁ NR XLIX/14 

z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
XLIX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 2 września  2014r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach 
od 11,25 do 13,25. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XLIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych 
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 
quorum do podejmowania uchwał.  
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miasta Mszczonowa. 
 
Pani Orzechowska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji 
wyborczej. 
 
Pani Zielińska poprosiła o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego 
podjęcia  uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Mszczonów  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Koszulińskiej o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta 
Mszczonowa, który w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowali: Piotr Chyła, Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 



Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, 
Zdzisław Banasiak 

 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Orzechowskiej o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 
sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, który w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych za 
przyjęciem wniosku głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Zielińskiej o 
zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego punktu dotyczącego podjęcia  
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Mszczonów, który w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 
uczestniczyło 12 radnych za przyjęciem wniosku głosowali: Piotr Chyła, Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, 
Zdzisław Banasiak 
 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
przyjęła następujący porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

3.  Ocena działalności OSiR  

4. Ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji 
wyborczej 

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości 
Lutkówka na lata 2007-2015  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miasta Mszczonowa. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 
rok 2014.  

9. Wolne wnioski i zapytania.  

10.  Zakończenie obrad. 



W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak 

 

 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLVIII Sesji został 
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali: Piotr 
Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek 
Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak 

 

 

Ad.3 W tym punkcie Pan Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i 
rekreacji w Mszczonowie przedstawił sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Sportu i Rekreacji za okres roku 2013 oraz I-VII 2014. Sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Koperski jest zdania, że w dniu 14 września jest za dużo imprez 
na terenie naszej gminy. Są dożynki gminne w Osuchowie, bieg uliczny w 
Mszczonowie oraz rajd rowerowy. Jego zdaniem zostało to źle ustawione. 

 

Pan Szymański odpowiedział, że oferta na dzień 14 września jest skierowana do 
różnych grup ludzi. Jeśli chodzi o bieg uliczny to w tym biegi udział biorą 
głównie zewnętrzni mieszkańcy a uczestników z Mszczonowa jest niewielu.  W 
kwestii rajdu rowerowego poinformował, że organizacja rajdu w niedzielę była 
odpowiedzią na sugestie jego uczestników, ponieważ wcześniej takie rajdy 
odbywały się w soboty.  Zaś sama organizacja rajdu wynika ze zobowiązania, 
jakie zostało wpisane w projekcie weekend z termami.  

 

Przewodniczący Koperski poinformował, że jest rozżalony takimi ustaleniami, 
ponieważ uczestnictwo niektórych osób w rajdzie rowerowym uniemożliwia im 
udział w dożynkach gminnych.  Jest zdania, że w gminie powinna być jedna 
jednostka np. MOK, która koordynowałaby wszystkie imprezy tego typu w 
gminie. Ponadto ma żal o organizacje rajdu rowerowego w tym terminie tym 



bardziej, że wszyscy od wielu lat dokładnie wiedzą, że dożynki gminne zawsze 
są w drugą niedzielę września i na ten dzień nie musiano planować innych 
imprez w gminie. W kwestii deficytu na hali sportowej zapytał się czy w ten 
deficyt włączono również inwestycje i remonty. 

 

Pan Szymański odpowiedział, że na ten deficyt składa się również drobna kwota 
wydatkowana na bieżące remonty. 

 

Przewodniczący Koperski zapytał się czy w kosztach hali jest również boisko 
Orlik 

 

Pan Szymański odpowiedział, że oczywiście tak, ponieważ tam również są 
ponoszone pewne koszty. 

 

 

 

 

Ad.4 W tym punkcie głos zabrali: 

 

Pani Grażyna Korzonkowska Prezes KS Mszczonowianka” przedstawiła 

informację na temat działalności KS „Mszczonowianka”.  

 

Radna Gryglewska poinformowała, że,  praca tego klubu jest ogromna. Skupia 

on około 200 osób. Jej zdaniem należy się chwała klubowi za to, że w sekcjach 

działających w tym klubie jest tak duży przekrój wieku.  Bardzo ważną sprawą 

jej zdaniem jest również to, że klub organizuje przy stadionie boisko boczne, 

ponieważ z tego boiska korzystać będzie mogła również młodzież z osiedla 

mieszkaniowego. 

 

Pan Bogusław Kierzkowski – Sekretarz LKS „Osuchów” przedstawił 

sprawozdanie z działalności LKS Osuchów – sekcja lekkoatletyczna. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na sesję przybył radny Krzysztof Krawczyk.  

 

Wiceprzewodniczący Zientek, jako radny z terenu Osuchowa i okolic serdecznie 

dziękuje zarządowi LKS Osuchów a szczególnie Panu Zdunkowi za wyniki 



sportowe sekcji lekkoatletycznej. Dziękuje także Panu Burmistrzowi za piękne 

obiekty w Osuchowie, ponieważ gdyby tych obiektów nie było nie byłoby także 

sukcesów tej sekcji. Martwi go jednak fakt, że obiekty te nie są w pełni 

wykorzystane, Jego zdaniem tymi obiektami winny zainteresować się inne 

szkoły z terenu naszej gminy. 

 

Pan Kierzkowski odpowiedział, że Pan Zdunek dojeżdża także na treningi do 

szkoły w Lutkówce. 

 

Pan Jerzy Penczonek – Prezes LKS Osuchów przedstawił informację z 

działalności klubu LKS Osuchów – sekcja piłki nożnej. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Koperski podziękował Panu Penczonkowi za zaangażowanie i 

czas poświęcony dla klubu LKS „Osuchów”. Takie same słowa uznania kieruje 

pod adresem Pana Grzegorza Strojczyk. 

 

Pan Penczonek poinformował, że w pracę klubu jest także bardzo 

zaangażowany Pan Mariusz Strojczyk oraz Pan Milewski. Jako potrzeby tego 

klubu wskazał na konieczność zakupu podkaszarki, ale z drugiej strony wskazał 

także na fakt, że sprzętu tego nie ma gdzie trzymać. Na zakończenie 

wypowiedzi poinformował, że w dniu wczorajszym był na terenie obiektu 

wandalizm. Zniszczone zostały ławki oraz wymalowana została bieżnia oraz 

płyta boiska.  

 

Pani Aneta Dropińska – Prezes UKS „Olimpijczyk 2008” przedstawiła 

sprawozdanie z działalności sportowej UKS „Olimpijczyk 2008”. Sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Grzegorz Olczak – Prezes UKS Lutkówka przedstawił sprawozdanie z 

działalności UKS Lutkówka, które stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Suski prosi przedstawicieli klubów, aby o wszelkiego rodzaju turniejach 

radni byli informowali z kilkudniowym wyprzedzeniem.  Dodał także, że 



niejednokrotnie z prasy dowiaduje się, że odbył się jakiś turniej sportowy, w 

którym chętnie by uczestniczył.  

 

Burmistrz Kurek podziękował prezesom klubów za ich bardzo ciężką pracę. Jego 

zdaniem za otrzymywaną dotację z gminy z tego sportu nie da się więcej 

wycisnąć. Nie mniej jednak w porównaniu z innymi gminami możemy 

pochwalić się większą ilością sekcji. Poinformował także, że jest szansa na 

pojawienie się sekcji koszykówki sponsorowanej przez Firm Rosabud.  W 

kwestii zwiększenia dotacji na sport poinformował, że niestety w najbliższym 

czasie nie jest to możliwe z uwagi za konieczność nadgonienia zaniedbań w 

infrastrukturze gminnej oraz z uwagi na zwiększenie zadań gminy bez 

przekazania przez rząd środków finansowych na ten cel. Jeśli tylko nadgonimy 

zaniedbania w infrastrukturze to na pewno znajdziemy środki na sport i 

dofinansujemy działające na naszym terenie sekcje. Czeka nas także poprawa 

infrastruktury sportowej, jego zdaniem musimy wykonać jeszcze jedno boisko 

ze sztuczną nawierzchnią w Mszczonowie a taka sama potrzeba jest również w 

Osuchowie.  Na zakończenie wypowiedzi dodał także, że aby pomóc finansowo 

klubom cały czas stara się pozyskać sponsorów dla klubów. 

 

Pan Penczonek nawiązując do aktu wandalizmu na boisku w Osuchowie 

zasugerował, że być może zamontowanie tam kamery w jakimś stopniu 

rozwiąże ten problem.  

 

Burmistrz Kurek jest sceptycznie nastawiony do montowania kamer, ponieważ 

nie słyszał jeszcze, aby na naszym terenie ukarano kogoś na podstawie zapisu z 

kamery. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek dziękuje prezesom za pracę na rzecz klubów. 

Obiecał, że jak będą pieniądze to dopilnuje, aby zwiększone zostały środki na 

sport. Na zakończenie wypowiedzi zaapelował do wszystkich klubów z terenu 

Gminy Mszczonów o korzystanie z obiektu sportowego w Osuchowie.  

 

 

 



Ad.5 Pani Orzechowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
siedziby obwodowej komisji wyborczej wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny Banasiak poinformował, że to on zabiegał o przeniesienie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej dla okręgu nr 2 z dawnego budynku urzędu przy 
ul. Grójeckiej do przychodni w Mszczonowie z uwagi na osoby 
niepełnosprawne.  Jego zdaniem proponowana zmiana siedziby komisji tylko 
namiesza wyborcom i nie będą wiedzieli gdzie głosować. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że w obecnej siedzibie, czyli w przychodni 
zdrowia komisja wyborcza nie ma możliwości prawidłowej pracy. Do Liceum 
Ogólnokształcącego, które mieści się naprzeciw ulicy obecnej siedziby będzie 
przeniesiony lokal docelowo. Ponadto do każdej rodziny wystosowane zostanie 
pismo o zmianie lokalu i każdy będzie wiedział, gdzie ma się udać na wybory. 
Proponowany lokal ma o wiele więcej miejsca. O zmianę siedziby tej komisji 
wnioskowali zarówno członkowie komisji wyborczej jak również i sami wyborcy 
z tego obwodu głosowania. Na zakończenie wypowiedzi dodał także, że lokal w 
Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów również zostanie przeniesiony na parter 
tego budynku.  

 

Radny Banasiak nie rozumie, dlaczego zmiany dotyczą zawsze okręgu nr 2 
powodując zamieszanie wśród wyborców. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek uważa, że zmiana siedziby tej komisji jest zasadna, 
ponieważ będzie ona z pożytkiem dla wyborców. 

 

Wiceprzewodniczący Osiński prosi o zawiadomienie pisemne mieszkańców 
sołectwa Lutkówka Kolonia, ponieważ w poprzednich wyborach też zmienił się 
lokal wyborczy. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że wszędzie tam gdzie przy poprzednich 
wyborach uległ zmianie lokal wyborczy wystosowane będą pisma do 
mieszkańców z informacją gdzie mają głosować. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany 
siedziby obwodowej komisji wyborczej, którą w wyniku głosowania przyjęto 
przy 13 głosach za (Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński) i 1 głosie wstrzymującym się (Zdzisław Banasiak). W głosowaniu 



uczestniczyło 14 radnych. Uchwała Nr XLIX/394/14 stanowi załącznik do 
protokołu 

 

 

 

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015 wraz z 
uzasadnieniem 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław 
Banasiak, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr XLIX/394/14 
stanowi załącznik do protokołu 

 

 

 

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta 
Mszczonowa wraz z uzasadnieniem. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że dla tego obszaru w obecnym planie jest 
wrysowana ulica. Inwestor zainteresowany terenem chce kupić 25 ha i na 
wykupionym terenie chce zlokalizować obiekt o powierzchni ponad 10 ha a w 
realizacji tego zdania przeszkadza mu planowana droga, dlatego też zachodzi 
konieczności zmiany planu i zlikwidowania w tym miejscu drogi. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta 
Mszczonowa, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, 



Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr 
XLIX/395/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem. 

Wiceprzewodniczący Zientek prosi p przyjęcie proponowanych zmian w 
budżecie gminy na 2014r, ponieważ są to zmiany niewielkie. Pierwsza zmiana 
dotyczy wprowadzenia do budżetu otrzymanej dotacji a druga jest 
przesunięciem w budżecie środków z remontu dróg na remont konkretnej 
drogi. 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr XLIX/396/14 stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

 

Ad.11 W tym punkcie głos zabrali: 

 
Przewodniczący Koperski odczytał pismo Państwa Zduńczyk wzywające do 
zaniechania naruszeń prawa, ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylenie uchwały 
XIV/108/11 oraz podjęcie i zakończenie postępowania zgodnego z wnioskiem z 
dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Pismo stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że Pan Zduńczyk wystąpił z wnioskiem o 
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. Pan Zduńczyk 
zakwestionował wycenę, wcześniej też kwestionował wysokość opłaty 
użytkowania wieczystego. Sprawa naliczenia wysokości opłaty użytkowania 
wieczystego znalazła swój finał w sądzie, który utrzymał w mocy naszą decyzję. 
 



Pani Szadkowska odczytała uzasadnienie do uchwały XIV/108/11. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że Pan Zduńczyk posiada zaległości w opłacie 
użytkowania wieczystego. 
 
Radny Banasiak zapytał się, jaka jest kwota zaległości z tego tytułu.  
 
Pani Szadkowska odpowiedziała, że kwota główna wraz z odsetkami wynosi 
4.598,19 zł. 
 
Radny Banasiak zapytał się czy Pan Burmistrz w dalszym ciągu podtrzymuje 
stanowisko dotyczące woli sprzedaży tej nieruchomości. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że tak, ale musi być sporządzona nowa wycena, 
ponieważ poprzednia wycena jest już nieaktualna. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się, na jaka kwotę opiewała poprzednia 
wycena. 
 
Pani Szadkowska odpowiedziała, że różnicę pomiędzy prawem własności a 
użytkowaniem wieczystym wyszacowano na kwotę 93 494 zł, dodała także, że 
powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 1858m2. 
 
Przewodniczący Koperski odczytał projekt odpowiedzi do Państwa Zduńczyk, 
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 
14 radnych. Za przyjęciem odpowiedzi głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, 
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, 
Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński. Odpowiedź na pismo 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Siniarski w imieniu mieszkańców wsi Bobrowce prosi o wykonanie mapy 
wsi z naniesionymi nazwami ulic i ustawienie jej w centrum wsi. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że on również widzi konieczność wykonania 
takiej mapy i to nie tylko w miejscowości Bobrowce, ale także w innych tego 
typu miejscowościach. Jest również zdania, że sami mieszkańcy także powinni 
dbać o prawidłowe oznaczenie swoich miejscowości zwłaszcza tych, które są 
usytuowanie w pewnej odległości od głównej drogi. 
 



 
Ad.12  Zamknięcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 

Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za uczestnictwo 
w obradach.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Badowska                                                         Łukasz Koperski 
 
 
Sporządzono dnia 2014-09-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


