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Zarządzenie Nr 125/2022 

Wójta Gminy Nieporęt  

  z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 

miejscowego – projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej 

Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji 

Nieporęt 

 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 2 

uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 

z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 

uchwały w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie 

Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt 

 

§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

  z up. Wójta  

   

                       Alicja Sokołowska     

       Zastępca Wójta                                                                                                                 

 



 

 
 

 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 125/2022 

Wójta Gminy Nieporęt  

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w 

sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie 

Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt. 

     Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego  

z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, 

zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa miejscowego - projektu 

uchwały w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w 

Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt 

stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia. 

 

I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 13 kwietnia 2022 r.  

   Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 21 kwietnia 2022 r.  

 

II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 

4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl 

2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt 

przy placu Wolności 1,  w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 

 

III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu 

Konsultacji. 

mailto:urzad@nieporet.pl


 

IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 

2) wykaz zgłoszonych uwag; 

3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 

 

 

z up. Wójta 

 

Alicja Sokołowska 

Zastępca Wójta 
 

 

 

 

Załącznik do Ogłoszenia 

Projekt aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z 

pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie 

Centrum Rekreacji Nieporęt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-projekt- 

Uchwała Nr…..……./….../2022 

Rady Gminy Nieporęt 

z dnia ……………..…. 2022 r. 

 

w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie 

Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia  

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Rada Gminy Nieporęt uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny za korzystanie z gminnej pływalni sportowej Aquapark Fala w 

Stanisławowie Pierwszym, pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt, określone w 

cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/139/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 grudnia 2021 r. w 

sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym (Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 12016 oraz z 2022 r. poz. 1617). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 

Rady Gminy Nieporęt 

z dnia ………………. 

 

Cennik  

korzystania z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym 

pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt 

 

1. Ceny biletów jednorazowych za godzinę korzystania z pływalni: 

L.p. 
Dni 

tygodnia 
Godzina 

Cena biletu indywidualnego 

Normalny  Ulgowy 
Senior 

65+ 

Nieporęcki 

bilet  

bez barier 

Nieporęcka Karta 

Rodziny 3+ 
Wakacyjny 

Normalny Ulgowy 

1. 
Poniedziałe

k- piątek 

6:00- 

17:00 
18,00 zł 14,00 zł 11,00 zł 1,00 zł 9,00 zł 7,00 zł 8,00 zł 

2. 
Poniedziałe

k- piątek 

17:00-

22:00 
20,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 1,00 zł 10,00 zł 8,00 zł - 

3. 

Sobota, 

Niedziela  

i Święta 

8:00- 

14:00 
20,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 1,00 zł 10,00 zł 8,00 zł - 

4. 

Sobota, 

Niedziela  

i Święta 

14:00-

22:00 
22,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 1,00 zł 11,00 zł 9,00 zł - 

 

1) Bilet jednorazowy za godzinę, uprawnia do korzystania z pływalni przez 60 minut z 

zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z pływalni powyżej 60 minut cena biletu 

wzrasta proporcjonalnie za każdą kolejną rozpoczętą minutę korzystania. 

2) Z pływalni korzystają bezpłatnie: 

a) dzieci do lat 4; 

b) jeden opiekun osób niepełnoletnich dla grupy od 15 osób. 

3) Bilet normalny przysługuje osobom dorosłym. 

4) Bilet ulgowy przysługuje: 

a)  dzieciom powyżej 4 lat oraz młodzieży szkolnej i studentom do lat 25 za okazaniem 



ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej; 

b)  osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej legitymacji rencisty lub ważnego 

orzeczenia o niepełnosprawności zamieszkałym poza Gminą Nieporęt; 

c) jednemu opiekunowi osoby z niepełnosprawnością. 

5) Bilet Nieporęcka Karta Rodziny 3+ przysługuje osobom legitymującym się Nieporęcką 

Kartą Rodziny 3+ przyznaną na podstawie uchwały Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy 

Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu „Nieporęcka Karta 

Rodziny 3+” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13371, z 2015 r. poz. 3764). 

6) Nieporęcki bilet bez barier przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Nieporęt                                  

legitymującym się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i za okazaniem dowodu 

tożsamości. 

7) Bilet Senior 65+ przysługuje osobom powyżej 65 roku życia. 

8) Bilet wakacyjny dostępny jest w czasie przerwy w roku szkolnym w Województwie 

Mazowieckim dla dzieci do 16 lat. 

2. Ceny biletów jednorazowych rodzinnych za godzinę korzystania z pływalni: 

L.p

. 
Dni tygodnia Godzina 

Cena biletu rodzinnego 

1+1 2+1,1+2 2+2,1+3 2+3,1+4 

1. 
Poniedziałek-

piątek 
15:00-17:00 28,00 zł 38,00 zł 48,00 zł 58,00 zł 

2. 
Poniedziałek-

piątek 
17:00-22:00 32,00 zł 43,00 zł 55,00 zł 60,00 zł 

3. 

Sobota, 

Niedziela i 

Święta 

8:00-14:00 32,00 zł 43,00 zł 55,00 zł 60,00 zł 

4. 

Sobota, 

Niedziela i 

Święta 

14:00-22:00 34,00 zł 46,00 zł 58,00 zł 64,00 zł 

 z zastrzeżeniem zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 2 lit. a. 

1) Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom (maksymalnie 2 opiekunów) z dziećmi 

do lat 16. 

2) Bilet rodzinny w okresie przerwy w roku szkolnym w województwie mazowieckim dostępny 

jest w godzinach otwarcia pływalni. 

3. Ceny ryczałtowe biletów „OPEN”: 

 



L.p. Dni tygodnia Godzina 
Cena biletu jednorazowego - OPEN 

Normalny  Ulgowy 

1. Poniedziałek-piątek 6:00-17:00 48,00 zł 36,00 zł 

2. Poniedziałek-piątek 17:00-22:00 54,00 zł 42,00 zł 

3. 
Sobota, Niedziela i 

Święta 
8:00-14:00 54,00 zł 42,00 zł 

4. 
Sobota, Niedziela i 

Święta 
14:00-22:00 60,00 zł 48,00 zł 

z zastrzeżeniem zwolnienia, o których mowa w pkt 1 ppkt. 2 lit. a. 

Bilet jednorazowy za cenę ryczałtową „OPEN” uprawnia do nieograniczonego korzystania z 

pływalni, z wyłączeniem możliwości wyjścia i powtórnego wejścia na pływalnię. 

4. Ceny biletów jednorazowych za godzinę korzystania z pływalni dla grup od 15 osób: 

L.p. Dni tygodnia Godzina 

Cena biletu za osobę w grupie od 15 

osób 

Normalny  Ulgowy 

1. Poniedziałek-piątek 6:00-17:00 14,00 zł 11,00 zł 

2. Poniedziałek-piątek 17:00-22:00 16,00 zł 13,00 zł 

3. Sobota, Niedziela i Święta 8:00-14:00 16,00 zł 13,00 zł 

4. Sobota, Niedziela i Święta 14:00-22:00 18,00 zł 15,00 zł 

 z zastrzeżeniem ulg i zwolnień, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b. 

 Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z 

kierownictwem pływalni. 

5. Ceny karnetów czasowych dla klientów indywidualnych: 

L.p. 
Ważność 

karnetu 
Cena Wartość do wykorzystania 

1. 1 miesiąc 50,00 zł 55,00 zł 

2. 2 miesiące 100,00 zł 115,00 zł 

3. 3 miesiące 150,00 zł 180,00 zł 



4. 6 miesięcy 250,00 zł 310,00 zł 

5. 12 miesięcy 500,00 zł 640,00 zł 

z zastrzeżeniem ulg i zwolnień, o których mowa w pkt 1 ppkt. od 1 do 8 oraz w pkt 10. 

1) Cena wydania każdego karnetu wynosi 12,00 zł i doliczana jest do ceny karnetu. 

2) Karnet czasowy, rozliczany jest minutowo według aktualnie obowiązującego cennika.  

3) Wartość karnetu niewykorzystana w okresie ważności karnetu, nie podlega zwrotowi i 

wykorzystaniu w okresie późniejszym.  

 

6. Ceny biletu instruktorskiego: 

 

L.p. Dzień tygodnia i godzina Cena biletu 60 minut 

1. 
W dniach i godzinach wyznaczonych przez 

Zarządzającego pływalnią. 
28,00 zł 

 

1) Bilet instruktorski przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 

prowadzenia nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjnych po 

przedłożeniu do Dyrekcji pływalni kopii uprawnień w tym zakresie. 

2) Bilet instruktorski, uprawnia do prowadzenia zajęć na pływalni maksymalnie z 2 osobami 

przez 60 minut z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z pływalni powyżej 60 minut 

cena biletu wzrasta proporcjonalnie za każdą kolejną rozpoczętą minutę. 

3) Nieprzestrzeganie dni i godzin wyznaczonych przez Dyrekcję pływalni będzie skutkowało 

zakazem prowadzenia indywidualnej nauki pływania. 

7. Ceny wynajmu torów do nauki pływania: 

L.p. Rodzaj torów 
Cena wynajęcia torów  

60 minut* 

1. Wynajem toru nr 1 i 6  na basenie sportowym 180,00 zł 

2. Wynajem toru nr 2,3,4 i 5  na basenie sportowym 170,00 zł 

3. Wynajem 1/3  części rekreacji do nauki pływania 180,00 zł 

* cena za wynajęcie toru ustalana jest proporcjonalnie do czasu trwania zajęć nauki 

pływania 

 



8. Ceny wynajmu powierzchni reklamowej w holu kasowym: 

L.p. Rodzaj reklamy 

Ceny udostępnienia 

powierzchni reklamowej w 

holu kasowym za 

 1 miesiąc* 

1. ulotki A6, wizytówki – 50 szt.  20,00 zł 

2. roll – up, stojak 200,00 zł 

3. plakat - format A2 90,00 zł 

4. plakat -format A3 60,00 zł 

5. plakat -format A4 30,00 zł 

6. plakat -format A5 20,00 zł 

* cena za wynajęcie powierzchni reklamowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni, 

w których pływalnia jest nieczynna. 

9. Ceny wynajmu powierzchni reklamowej na hali pływalni: 

L.p. Rodzaj reklamy 

Ceny udostępnienia 

powierzchni reklamowej na 

hali pływalni za 

 1 miesiąc* 

1. baner 1m2 120,00 zł 

* cena za wynajęcie powierzchni reklamowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni, 

w których pływalnia jest nieczynna.  

10. Mieszkańcom gminy Nieporęt uprawnionym do posiadania Karty Mieszkańca Gminy 

Nieporęt i posiadającym ważną Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt, przyznaną na 

podstawie uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XLVIII/128/2021 z dnia 25 listopada 

2021 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt (Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego poz. 11295), przysługują zniżki w stosunku do cen określonych 

w cenniku zgodnie z pkt 11 - 13.  

 

11. Ceny biletów jednorazowych za godzinę korzystania z pływalni przez mieszkańców   

gminy Nieporęt posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt, obejmujące zniżkę 

udzieloną na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 10: 

 



L.p. Dni tygodnia Godzina 

Cena biletu indywidualnego dla osób posiadających Kartę  

Mieszkańca Gminy Nieporęt  

Normalny  Ulgowy Senior 65+ 

Nieporęcka Karta Rodziny 

3+ 

Normalny Ulgowy 

1. 
Poniedziałek-

piątek 
6:00-17:00 16,00 zł 12,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 6,00 zł 

2. 
Poniedziałek-

piątek 

17:00-

22:00 
18,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 9,00 zł 7,00 zł 

3. 

Sobota, 

Niedziela i 

Święta 

8:00-14:00 18,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 9,00 zł 7,00 zł 

4. 

Sobota, 

Niedziela i 

Święta 

14:00-

22:00 
20,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 

z zastrzeżeniem ulg i zwolnień, o których mowa w pkt 1 ppkt. 2 lit. a, ppkt. 5 oraz ppkt 7. 

12. Ceny biletów jednorazowych rodzinnych za godzinę korzystania z pływalni przez 

mieszkańców gminy Nieporęt posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt, 

obejmujące zniżkę udzieloną na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 10:   

L.

p. 
Dni tygodnia Godzina 

Cena biletu rodzinnego dla osób posiadających Kartę  

Mieszkańca Gminy Nieporęt  

1+1 2+1,1+2 2+2,1+3 2+3,1+4 

1. Poniedziałek-piątek 15:00-17:00 24,00 zł 32,00 zł 40,00 zł 48,00 zł 

2. Poniedziałek-piątek 17:00-22:00 28,00 zł 37,00 zł 47,00 zł 50,00 zł 

3. 
Sobota, Niedziela i 

Święta 
8:00-14:00 28,00 zł 37,00 zł 47,00 zł 50,00 zł 

4. 
Sobota, Niedziela i 

Święta 
14:00-22:00 30,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 55,00 zł 

     z zastrzeżeniem zwolnienia, o których mowa w pkt 1 ppkt. 2 lit. a.  

 

13. Ceny ryczałtowe biletów „OPEN” dla mieszkańców gminy Nieporęt posiadających 

Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt, obejmujące zniżkę udzieloną na podstawie uchwały, 

o której mowa w pkt 10:   

 



  L.p.  Dni tygodnia Godzina 

Cena biletu jednorazowego – OPEN 

dla osób posiadających Kartę  

Mieszkańca Gminy Nieporęt  

 

 

Normalny  Ulgowy  

1. Poniedziałek-piątek 6:00-17:00 46,00 zł 34,00 zł 
 

2. Poniedziałek-piątek 17:00-22:00 52,00 zł 40,00 zł 
 

3. 
Sobota, Niedziela i 

Święta 
8:00-14:00 52,00 zł 40,00 zł 

 

4. 
Sobota, Niedziela i 

Święta 
14:00-22:00 58,00 zł 46,00 zł 

 

z zastrzeżeniem zwolnienia, o których mowa w pkt 1 ppkt. 2 lit. a.’’. 

14. Przez bilety: jednorazowy za godzinę, normalny, ulgowy, Nieporęcka Karta Rodziny 3+, 

Senior +  rozumie się bilety, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, 3, 4, 5 i 7. 

15. Ceny określone w cenniku są cenami brutto. 



 

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 

miejscowego - projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej 

Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji 

Nieporęt. 

 

  

Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  

wraz z podaniem nr 

paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana 

zmiana (konkretny 

sugerowany zapis paragrafu 

i punktu) 

Uzasadnienie  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagi 

(propozycje)  

Adres  Nr 

telefonu 

Adres poczty 

elektronicznej 

Imię i 

nazwisko 

osoby 

kontaktowej 

Data 

wypełnienia  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 


