
 

Zarządzenie Nr  223/2019 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 26.03.2019 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego   

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019  

 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z  art. 11 ust.1 i ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z 

późn. zm.) a także § 66 ust. 1 lit. a) Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach  

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 

zarządza: 

 

§ 1 

Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.  

 

§ 2 

Przyznać dotacje w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych) dla 

Podmiotów wymienionych w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 3 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy o wspieranie realizacji zadania zawartej               

z  uwzględnieniem wymogów art. 151 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 

 

§ 4 

Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej informację o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§ 5 

Zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia do przygotowania dokumentacji 

niezbędnej do zawarcia umów o realizacje zadania publicznego. 

 

§ 6 

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Burmistrza Miasta ds. Społecznych. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
          

 

                                   Burmistrz Miasta 

                                                                                                                                                     (-) Arkadiusz Czech 

 

 

                                                                                                                                           



 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr  223/2019  

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 26.03.2019 r.   

          

Kwoty dotacji dla podmiotów  

realizujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019  

 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa podmiotu 

Nazwa 

zadania 

Oferta 

kompletna/terminowo 

uzupełniona Tak/Nie 

Wniosko-

wana 

kwota 

[zł] 

Przyzna-

na liczba 

punktów 

[max: 

180] 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

[zł] 

1 1 Ludowy Klub Sportowy 

„ZGODA” Repty 
Śląskie, z siedzibą w 

Tarnowskich  Górach 

przy ul. Staszica 83 

Upowszechnianie 

sportu 
młodzieżowego w 

dyscyplinie piłka 

nożna  
 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 
formalne oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności z 

ofertą, niepowodujące istotnych 
zmian w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

16.190,00 140 10.000,00 

2 2 Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska - Śląskie, z 
siedzibą w Rybniku przy 

ul. Orzepowicka 15A / 

Klub Olimpiad 
Specjalnych „Sokoły” z 

siedzibą w Miedarach 

przy ul. Zamkowej 7    

Uczestnictwo 

osób 

niepełnospraw-
nych w treningach 

i zawodach 

sportowych 
olimpiad 

Specjalnych 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności z 

ofertą, niepowodujące istotnych 

zmian w ofercie. Powyższe 
uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

10.940,00 102 1.500,00 

3 3 Okręg Polskiego 
Związku Wędkarskiego 

w Katowicach – Koło 

PZW Nr 59, z siedzibą 

w Tarnowskich Górach 

przy ul. Gliwickiej 25 

Organizacja cyklu 
szkoleń i 

turniejów 

wędkarskich dla 

dzieci i młodzieży  

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 
w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

3.700,00 
 

 

 

 

122 2.500,00 

4 4 Uczniowski Klub 
Hokeja na Trawie 

„ÓSEMKA”, z siedzibą 

w Tarnowskich Górach 
przy ul. Janasa 11 

Hokejowa 
Akademia Super 

Dzieci i 

popularyzacja 
badmintona 

 Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 
w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

19.950,00 132 12.000,00 

5 5 Okręg Polskiego 

Związku Wędkarskiego 

w Katowicach – Koło 
PZW Nr 72 „ZAMET”, 

z siedzibą w 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej i 
sportu w 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne. Powyższe uchybienia 
są możliwe do uzupełnienia i 

odręcznego poprawienia na 

34.200,00 110 18.000,00 



Tarnowskich Górach 
przy ul. Zagórskiej 83 

wędkarstwie miejscu u Przewodniczącego 
Komisji Konkursowej. 

6 6 Uczniowski Klub 

Sportowy  UKS - Judo 
„AHINSA”, z siedzibą 

w Tarnowskich Górach 

przy ul. 
Kochanowskiego 15 

Wsparcie rozwoju 

dzieci, młodzieży 
i młodych 

zawodników judo 

w oparciu o 
program szkolenia 

zawodników judo 

i ju-jitsu 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 
formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych 

poprawek. Powyższe 
uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

33.920,00 109 10.000,00 

7 7 Tarnogórskie 
Stowarzyszenie 

„UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU”, 
z siedzibą w 

Tarnowskich Górach 

przy ul. Opolska 21 

Sportowy 
Uniwersytet 

Seniora 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne oraz oczywiste 

omyłki pisarskie. Powyższe 
uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

9.500,00 116 6.000,00 

8 8 Uczniowski Klub 

Sportowy „G4”, z 
siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Janasa 

11 

Szkolenie dzieci i 

młodzieży w grze 
w szachy 

 

Tak, oferta była kompletna i 

zakwalifikowała się do II etapu 
konkursu. 

 

17.190,00 111 4.000,00 

9 9 Stowarzyszenie 
„SERDECZNI”, z 

siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Kard. S. 
Wyszyńskiego 135 

Zajęcia sportowe 
w Parku Wodnym 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 
w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

6.200,00 108 3.000,00 

10 10 Uczniowski Klub 

Sportowy „UNIA 

STRZYBNICA”, z 
siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. Armii 

Krajowej 24 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 
poprzez 

organizowanie i 

prowadzenie zajęć 
szkoleniowych 

oraz uczestnictwo 

prowadzonych 
drużyn w 

zawodach i 

rozgrywkach 
sportowych o 

charakterze 

lokalnym i 
ponadlokalnym 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne. Powyższe uchybienia 
były możliwe do uzupełnienia i 

odręcznego poprawienia na 

miejscu u Przewodniczącego 
Komisji Konkursowej. 

27.200,00 110 12.000,00 

11 11 Dom Pomocy 

Społecznej dla Osób 

Przewlekle Psychicznie 
Chorych, prowadzony 

przez Zgromadzenie SS 
Boromeuszek, z siedzibą 

w Tarnowskich Górach 

przy ul. Gliwickiej 22 

Sport i zdrowie   Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne oraz oczywiste 
omyłki pisarskie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

8.400,00 105 4.000,00 

12 12 Stowarzyszenie 

Tarnogórska Akademia 

Tenisa „AS” z siedzibą 
w Tarnowskich Górach 

przy ul. Włoskiej 14A/4 

Tenis w 

Tarnowskich 

Górach  

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 
pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z 

11.500,00 104 7.000,00 



uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych 

poprawek. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

13 13 UKS „AKADEMIA 

PIŁKARSKA 
CHAMPIONS” 

Tarnowskie Góry, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. 

Sobieskiego 2B 

Organizowanie i 

prowadzenie zajęć 
rekreacji 

ruchowej. 

Organizacja 
turniejów 

piłkarskich 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 
formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na 
niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 

w ofercie. Powyższe 
uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

8.000,00 90 0,00 

14 14 Uczniowski Klub 
Sportowy „TRÓJKA”, z 

siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. 
Wyspiańskiego 1 

Prowadzenie 
zajęć 

treningowych 

z piłki nożnej, 
organizowanie 

i prowadzenie 

zajęć rekreacji 
ruchowej oraz 

organizowanie 

turniejów w piłce 
nożnej 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 
w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

31.700,00 109 4.000,00 

15 15 Stowarzyszenie Pomocy 

Uzależnionym i ich 

Bliskim 

„FALOCHRON”, z 

siedzibą w Tarnowskich  

Górach przy ul. 
Słowackiego 1 

Na sportowo, 

czyli rolkowo 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne oraz oczywiste 

omyłki pisarskie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

6.000,00 110 3.000,00 

16 16 Klub Sportowy 
„GÓRNIK” Bobrowniki 

Śl., z siedzibą w 

Tarnowskich Górach 
przy ul. Piotra Skargi 15 

Szeroki wybór 
dyscyplin 

sportowych w 

Bobrownikach 
Śląskich  

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne. Powyższe uchybienia 

były możliwe do uzupełnienia i 
odręcznego poprawienia na 

miejscu u Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej. 

27.500,00 109 12.000,00 

17 17 Międzyszkolny Klub 

Sportowy „SKARBEK”, 

z siedzibą w 
Tarnowskich Górach 

przy ul. Wyspiańskiego 

3 

XXVII Turniej 

Piłki Ręcznej o 

Puchar prof. Wł. 
Babireckiego oraz 

Turniej Mistrzyń 

tenisa stołowego o 
Puchar 

Burmistrza Miasta 

Tarnowskie Góry 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne oraz oczywiste 
omyłki pisarskie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

7.740,00 120 5.000,00 

18 18 Tarnogórski Klub 

Sportowy  „KARATE”, 

z siedzibą w 
Tarnowskich Górach 

przy ul. Obwodnica 

8/2.27 

Upowszechnianie 

i rozwój wśród 

mieszkańców 
Gminy 

Tarnowskie Góry 

sportu Karate jako 
dyscypliny sportu 

zapewniającej 

wszechstronny 
rozwój 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono 

oczywiste omyłki pisarskie, 
braki formalne oraz inne 

omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 
niepowodujące istotnych zmian 

w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

58.000,00 110 11.000,00 



psychofizyczny poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

19 19 Stowarzyszenie na rzecz 
Domu Pomocy 

Społecznej 

„PRZYJAŹŃ”, z 
siedzibą w Tarnowskich 

Górach przy ul. 

Włoskiej 24 

Spartakiada osób 
niepełnospraw-

nych pt. „Ruch to 

zdrowie”  

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności z 

ofertą, niepowodujące istotnych 

zmian w ofercie. Powyższe 
uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

5.440,00 109 2.000,00 

20 20 Uczniowski Klub 
Sportowy „GWIAZDA”, 

z siedzibą w 

Tarnowskich Górach 
przy ul. Żeromskiego 64 

VIII Bieg 
Tarnogórski 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie oraz oczywiste 
omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych 

poprawek. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

13.570,00 133 10.000,00 

21 21 Uczniowski Klub 
Sportowy „GWIAZDA”, 

z siedzibą w 

Tarnowskich Górach 
przy ul. Żeromskiego 64 

Wspieranie i 
upowszechnianie 

rozwoju piłki 

siatkowej na 
terenie Gminy 

Tarnowskie Góry 

w roku 2019 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 
w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

27.390,00 109 12.000,00 

22 22 Stowarzyszenie 

Współpracowników 

Salezjańskich, z siedzibą 
w Tarnowskich Górach 

przy ul. Śniadeckiego 1 

Bieg Przełajowy 

„Ruah Run”  

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 
pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 
niepowodujące istotnych zmian 

w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

11.000,00 109 3.000,00 

23 23 Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom 
Niepełnosprawnym 

„POMOCNA DŁOŃ”, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. 

Strzelców Bytomskich 7 

Alpakoterapia – 

wyrównujemy 
szanse 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 
formalne oraz oczywiste 

omyłki pisarskie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

3.220,00 109 1.500,00 

24 24 Stowarzyszenie 

Szachowe 
„STRZYBNICZAN-

KA”, z siedzibą w 

Tarnowskich Górach 
przy ul. Kościelnej 36 

Organizacja XIV 

Memoriału im. H. 
Karnówki 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 
formalne oraz oczywiste 

omyłki pisarskie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 
uzupełnienia i odręcznego 

3.740,00 137 3.000,00 



poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

25 25 Stowarzyszenie SANUS 
VIVERE Tarnowskie 

Góry,  

 z siedzibą w 
Tarnowskich  Górach 

przy ul. Obwodnica 8 

Tarnogórska 
Olimpiada 

Sportowa 

o Puchar 
Burmistrza 

 Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności z 

ofertą, niepowodujące istotnych 

zmian w ofercie. Powyższe 
uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

40.862,00 109 10.000,00 

26 26 Koszykarski Klub 
Sportowy 

TARNOWSKIE GÓRY, 

z siedzibą w 
Tarnowskich Górach 

przy ul. Janasa 11 

Koszykówka dla 
wszystkich 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 

niepowodujące istotnych zmian 
w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 
poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

29.700,00 116 17.500,00 

27 27 Hufiec Ziemi 
Tarnogórskiej Związku 

Harcerstwa Polskiego, z 

siedzibą w Tarnowskich 
Górach przy ul. Janusza 

Korczaka 2 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 

i sportu 

Tak, ponieważ w ofercie 
uzupełniono i poprawiono braki 

formalne, oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na 

niezgodności z ofertą, 
niepowodujące istotnych zmian 

w ofercie. Powyższe 

uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 

Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

42.800,00 109 16.000,00 

28 28 Towarzystwo Sportowe 

„TARNOWICZANKA”,  

z siedzibą w 
Tarnowskich Górach 

przy ul. Śniadeckiego 1 

Piłka nożna drogą 

do aktywności 

i kultury fizycznej 
dzieci i młodzieży 

Tak, ponieważ w ofercie 

uzupełniono i poprawiono braki 

formalne oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności z 

ofertą, niepowodujące istotnych 

zmian w ofercie. Powyższe 
uchybienia były możliwe do 

uzupełnienia i odręcznego 

poprawienia na miejscu u 
Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

16.300,00 89 0,00 

29 29 RAZEM X X 531.852,00  X 200.000,00 
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