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PROTOKÓŁ Nr LI/2014  
z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 3 września  2014r. 
Na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji udział wzięło21 radnych .Ponadto w sesji udział wzięli: 
Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar  , przedstawiciele Administracji Samorządowej. 
Sołtysi wsi  
Obrady rozpoczęto o godz.:15.30 
 
 
Obrady sesji RM rozpoczęto  minutą ciszy w związku ze śmiercią  byłego Radnego Jacka 
Lisiakiewicza  
 
 
Porządek obrad 
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne: 
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał, 
b/ ustalenie porządku obrad, 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  
d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.  
2.Interpelacje i zapytania Radnych. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie: 
   Opinie  Komisji 
a/określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów  
     prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork, 
b/ nabycia nieruchomości, 
c/ utworzenia odrębnych obwodów  głosowania w Domu Pomocy Społecznej               
     w Kluczborku w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A NZOZ Szpitalu    
     Powiatowym w Kluczborku  i w  Zakładzie Karnym w Kluczborku, 
d/ rozpatrzenia skargi z dnia 28 maja 2014r. na Kierownika Ośrodka Pomocy    
    Społecznej  w Kluczborku, 
e/ ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy przy ul. Opolskiej          
     w Kluczborku,  
f/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń    
    wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych  na lata 2015-2017 będących                   
    w posiadaniu Spółki ”HYDROKOM” w Kluczborku, 
g/ zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie                  
      w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
h/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 
i/ zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów, 
j/ przyjęcia  środków  z Funduszu Spójności. 
k/ rozpatrzenia skargi z dnia 11 sierpnia 2014r. na Dyrektora Miejskiego   
    Zarządu Obiektów Komunalnych  w Kluczborku, 
l/ rozpatrzenia skargi z dnia 25 lipca  2014r. na Burmistrza Miasta    
   Kluczborka.    
4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
6.Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej      
   przy Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku za I półrocze   
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    2014r. 
7.Przyjęcie do wiadomości  sprawozdań  z udzielonych umorzeń za I półrocze     
    2014r. 
8. Analiza ryzyka wystąpienia zagroŜeń w gospodarce finansowej. 
9. Wolne wnioski ,zapytania  i informacje.  
10. Zamknięcie obrad. 
                                                                                                                                                                                  
 
Do punktu 1 porządku obrad 
Sprawy porządkowo - organizacyjne: 
 
ab)Sesję Rady Miejskiej otworzył i rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
Janusz Kędzia .Stwierdził, Ŝe obecnych na dzisiejszej sesji jest 21 radnych ,zatem obrady  
i podejmowane uchwały są prawomocne, następnie przedstawił porządek obrad.  
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący  zapytał czy są wnioski i uwagi do 
przedstawionego porządku. Uwag nie wniesiono zatem Przewodniczący Rady Miejskiej 
przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   
Nikt z Radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniej sesji  zatem został on poddany 
pod głosowanie i w wyniku głosowania głosami 21 za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się 
protokół został przyjęty.  
 
d)Informacja  Przewodniczącego  Rady o działaniach  między sesjami. 
 
W dniu 27 sierpnia   2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i 
Turystyki. 
Tematem posiedzenia  była analiza projektów uchwał i sprawozdanie dyrektora Administracji 
Oświaty z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015      
W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy i dyrektor AO .           
 
W  dniu 26 sierpnia   2014 r. posiedzenie  odbyła Komisja ds Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki śywnościowej i Ochrony Środowiska . 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał  
W posiedzeniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy. 
 
W dniu 27 sierpnia   2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich   
i Socjalnych.  
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał   
W posiedzeniu uczestniczył  Z-ca  Burmistrz Miasta i Skarbnik Gminy.  
 
 
W dniu 3 września   2014r. posiedzenie odbyła Komisja BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego 
 i Gospodarki Miejskiej. 
Tematem posiedzenia  była  analiza projektów uchwał. 
W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i  Skarbnik Gminy.  
 
 
W dniu 1 września  2014r. posiedzenia  odbyła Komisja Rewizyjna  
Tematem posiedzeń   była  analiza  sprawozdania z działalności Burmistrza,                    
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W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta. 
  
 
Do punktu 2 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych  
W tym punkcie nikt z Radnych nie zabrał głosu 
 
Do punktu 3 porządku obrad  
podjęcie uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii 
do projektów uchwał. 
Opinia Komisji ds. Wsi ,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki śywnościowej i Ochrony 
Środowiska  
          Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia  2014r. analizując materiały na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.   
Przewodniczący Komisji  Tadeusz Doliński                                                 
Opinia Komisji  Spraw Obywatelskich i Socjalnych 
           Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie  zaopiniowała przygotowane projekty uchwały. 
Przewodniczący Komisji  Zdzisław Pięch 
Opinia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki 
            Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia  2014r. analizując materiały  na sesję Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał   
Przewodniczący Komisji    Piotr Sitnik 
Opinia  Komisji BudŜetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej  
             Na posiedzeniu w dniu 3września 2014r. analizując materiały  na sesję Komisja  
pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał. 
Przewodniczący Komisji  Jan Myślecki   
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz  Kędzia przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał a mianowicie: 
Obecnych na sali obrad 21 radnych 
 
a/Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla 
podmiotów  prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork, do tego 
projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt 
uchwały pod głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/543/14  
 
b/Projekt uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości, do tego projektu uchwały nie 
wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 
głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr LI/544/14  
 
c/Projekt uchwały w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów  głosowania w Domu Pomocy 
Społecznej  w Kluczborku w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A NZOZ Szpitalu   
Powiatowym w Kluczborku  i w  Zakładzie Karnym w Kluczborku, do tego projektu uchwały 
nie wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 
głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr LI/545/14  
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d/Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 28 maja 2014r. na Kierownika 
Ośrodka Pomocy   Społecznej  w Kluczborku, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag 
zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowania i w wyniku 
głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr LI/546/14  
 
e/Projekt uchwały  w sprawie  ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy przy     
ul. Opolskiej   w Kluczborku, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem  
Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowania i w wyniku 
głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano 
jej Nr LI/547/14  
 
f/Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń  wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych  na lata 2015-2017 będących                  
w posiadaniu Spółki ”HYDROKOM” w Kluczborku, do tego projektu uchwały nie wniesiono 
uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowania i w 
wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i 
nadano jej Nr LI/548/14  
 
g/Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do tego 
projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt 
uchwały pod głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących 
się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/549/14  
 
h/Projekt  uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do tego projektu 
uchwały nie wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały 
pod głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/550/14  
 
i/Projekt uchwały w sprawie  zmian w budŜecie po stronie dochodów, wydatków i 
przychodów, do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/551/14  
 
j/Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia  środków  z Funduszu Spójności do tego projektu 
uchwały nie wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały 
pod głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  
uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/552/14  
 
k/Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 11 sierpnia 2014r. na Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych  w Kluczborku, do tego projektu uchwały nie 
wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał projekt uchwały pod 
głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała 
została podjęta i nadano jej Nr LI/553/14  
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l/Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 lipca  2014r. na Burmistrza Miasta    
Kluczborka do tego projektu uchwały nie wniesiono uwag zatem  Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poddał projekt uchwały pod głosowania i w wyniku głosowania głosami  21 za,0 
przeciw,0 wstrzymujących się  uchwała została podjęta i nadano jej Nr LI/554/14  
    
 
 
 
Do punktu 4porządku obrad 
Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych. 
 
W  tym punkcie nikt nie zabrał głosu  
 
 
Do punktu 5porządku obrad 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami. 
 
-opinia Komisji Rewizyjnej 
-dyskusja 
-przyjęcie sprawozdania. 
                                                                                                                                                                                  
 
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kluczborku z działalności Burmistrza Miasta 
Kluczborka za okres od 13.06.2014r.- do 21.08.2014r. 
Na posiedzeniu w dniu 1 września 2014 r. Komisja dokonała analizy sprawozdania  z 
działalności  Burmistrza Miasta za okres między sesjami. 
Wyjaśnień do sprawozdania udzielił  Burmistrz Miasta Jarosław Kielar                                    
w następujących sprawach :    
 
A-10- wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości połoŜonej               
          w Kluczborku, 
A-21-ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierŜawienia                
         w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
A-31- obniŜenia ceny nieruchomości  
 
B-1-aneks do umowy AMB Mistral Roboty Ziemne Sp.zo.o – przebudowa                 
        ul. Młyńskiej w Kluczborku, 
B-2 - umowa –Wiktor Poloczek Działalność gospodarcza pod nazwą                      
        FRB   POLOCZEK – przebudowa Kina Bajka w Kluczborku, 
B-3-umowa- ARTES Widowisko Pirotechniczne –pokaz ogni sztucznych           
       „Dni Kluczborka” ,  
B-5 - umowa Firma Budowlana Jerzy Jasek – remont utwardzenia terenu               
       z tłucznia na kostkę betonową w Bogacicy,  
B-6-umowa – Firma Delta Projekt Pracownia Projektowa- pełnienie nadzoru autorskiego   
        w zakresie opracowania dokumentacji dla zadania pn” Rozbudowa z przebudową „Kina     
        Bajka „, 
B-12- umowa  Joachim Kostorz Zakład Budownictwa InŜynieryjnego –Remont ogrodzenia  
         cmentarza wojennego Ŝołnierzy Armii Czerwonej, 
B-17-umowa Firma TENSOFT Sp.zo.o  -sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją  
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         oprogramowania ADAS ewidencja ludności, 
B-35 - umowa Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT- zimowe utrzymanie dróg gminnych  
           i wiejskich, 
B-36 - umowa PULSPOL –Budowa Robert Machnik –przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja  
 
Po udzielonych wyjaśnieniach Komisja jednogłośnie pozytywnie  przyjęła w/w sprawozdanie.       
Przewodniczący Komisji                                                                                                                                       
Janusz Hrynyszyn 
 
W związku z tym ,Ŝe nikt z Radnych więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Obrad poddał 
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Burmistrza za okres miedzy sesjami  
i w wyniku głosowania głosami 21 za,0 przeciw,0 wstrzymujących się sprawozdanie zostało 
przyjęte jednogłośnie pozytywnie. 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad 
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej  przy Miejskim 
Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku za I półrocze  2014r. 
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej   odczytał  Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej działającej  przy Miejskim Zarządzie Obiektów Komunalnych w Kluczborku 
za I półrocze  2014r.okres od 02.01.2014r do 30.06.2014r ( sprawozdanie  stanowi załącznik 
do protokołu ) 
 
Do punktu 7 porządku obrad 
Rada Miejska  przyjęła  do wiadomości  sprawozdania  z udzielonych umorzeń za I półrocze     
2014r.( sprawozdania stanowią załącznik do protokołu ) 
 
Do punktu 8 porządku obrad 
Przewodniczący Rady  Miejskiej Janusz Kędzia   poinformował ,iŜ w Biurze Rady Miejskiej  
znajduje się Analiza ryzyka wystąpienia zagroŜeń w gospodarce finansowej wg stanu na 
dzień 31.12.2013r. Sporządzona przez Regionalna Izbę Obrachunkowa w Opolu.   
Do zapoznania dla Radnych ( Analiza  stanowi załącznik do protokołu ) 
 
 
Do punktu 9 porządku obrad 
Wolne wnioski ,zapytania  i informacje. 
Pismo  Kupców z Placu Targowego Nr 1 w Kluczborku  w sprawie  obniŜenia  kosztów 
dziennej opłaty targowej  - pismo to przekazuje do  Komisji BudŜetu. 
Burmistrz Jarosław Kielar -  poinformował ,Ŝe  pewna analiza została wykonana   
przygotowany zostanie odpowiedni gotowy materiał z propozycjami  i  będziemy nad nim 
dyskutować  czy obniŜyć czy nie. 
Skarga Pani BoŜeny Gryglewicz  - zostanie przekazana do P. Burmistrza  
Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w  Opolu Oddział w Kluczborku  dot.  konserwacji 
rzeki Stobrawy  -w związku z tym ,Ŝe  administrowaniem rzeki  jest Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń w Opolu ,Oddział Kluczborku, sprawa zostaje przekazana według 
właściwości. 
Pan Roman Brzeziński  - w sprawie umorzenia zaległości czynszowych i przydziału 
mieszkania z centralnym  ogrzewaniem sprawę przekazuje do P. Burmistrza i Dyrektora 
MZOK –u. 
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Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poprosił o krótkie wyjaśnienie w sprawie  
oświadczeń  majątkowych   w związku  ze złoŜeniem  oświadczeń majątkowych przez 
radnych na koniec kadencji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kędzia  poinformował ,Ŝe  30 września odbędzie się 
sesja  w październiku  ostatnia środa miesiąca  i ostatnia sesja   planowana jest na  tydzień  
przed wyborami. 
 
Burmistrz Jarosław Kielar -  przyszło zaproszenie do Czech  - jest moŜliwość wyjazdu  
8 radnych ,kto jest chętny  zapisy do Pani Ewy Bukowskiej. 
- jest po wyroku ,który jest zgodny z nasza decyzja  dalej będzie przez 4 lata wywozić  Firma 
ASA – do tego co było zwiększono 2 krotny wywóz  jest to zapisane na stałe, będzie to 
dotyczyć odpadów suchych jak i zmieszanych będą dodatkowe kosze na plastiki, będą 
odbierane raz w miesiącu  gabaryty. Zawsze w ten sam dzień roboczy będą wywoŜone  
odpady. Kubły  tanieją ponad  20%. W roku 2015  nie będzie podwyŜek. Będzie  przetarg na 
PSZOK  w Gotartowie tak myślimy, Ŝe na 4-lata. 
 
Rozstrzygniecie co do grobu ułana  Tadeusza Fehlera  uczestnika bitwy  pod Rokitną  
znajdującego się na naszym cmentarzu  sprawę przekaŜemy do Administracji Oświaty  
celem podjęcia wspólnych działań z Panem Leszkiem KrzyŜanowskim  dotyczącym 
zorganizowania i przeprowadzenia kampanii. 
 
Sołtys Wsi  Józef Mrozek zaprosił na DoŜynki Gminno-Powiatowe do Bogacicy w dniu 6 –go  
września. 
 
 
 
Radny Piotr Rewienko – mam  jedno pytanie i jeden wniosek do Pana Burmistrza chciałem 
zapytać poniewaŜ  doszły mnie słuchy  nie wiem  nie byłem nie sprawdzałem  czy ul. Karola 
Miarki jest bardzo mocno uŜytkowana przez samochody  wiozące załadunek z rampy 
kolejowej  do Marcegaglii  ponoć ta droga czy juŜ czy lada dzień moŜe być zniszczona  
Czy nie moŜna podjąć rozmów z Marcegaglia  jak rozumiem to siła wyŜsza i muszą tamtędy 
jeździć  aby w ramach kompensaty  dla Gminy mogła wesprzeć np. MKS czy jakichś innych 
działań na terenie Gminy. Takich rozmów nie odszkodowawczych  myślę aby wykorzystać 
motyw niszczenia drogi Gminnej  celem  powstania Firmy . Słyszałem ,Ŝe nie jest juŜ 
sponsorem MKS-u. a była. 
Burmistrz Jarosław Kielar – to jest droga  Powiatowa   wczoraj tam  byłem nie jest zniszczona  
ale szczerze mówiąc na pewno ulegnie degradacji jest tam ciągły ruch. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej –Janusz Kędzia – stwierdził ,Ŝe często jeździ ta drogą 
Samochody wyjeŜdŜają  z terenu kolei ale nie zauwaŜyłem aby  Ŝadnych ubytków na drodze  
samochody jadą z prędkością  ok. 10 km /h   
 
Radny Piotr Rewienko – poniewaŜ mieszkam na ul. Wolności i często przemieszczam się   
przez skrzyŜowanie Wolności i ciąg pieszy Ligonia   tam od ul.Ligonia od Al. Pileckiego   do 
Czerwonej  Torebki  jest deptak  przedzielony środkiem zielenią. Wylot  z ul.Wolności na 
deptak jest ograniczony  donicami  i płotem który zasłania wyjazd prawo- lewo  tym 
deptakiem przemieszczają się rowery i ktoś kto wyjeŜdŜa z ul.Wolności  nie widzi .Czy nie 
moŜna wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej  są to Ŝadne koszty  Ŝeby jeden z tych ciągów 
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pieszych  oddalony  z północnej  strony stał się ścieŜką  rowerową  a ten drugi bliŜej bloku 
przy ul. Wolności stał się ciągiem pieszym. 
 
Do punktu 10 porządku obrad 
Zamknięcie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Miejskiej Janusz Kędzia   
zamknął obrady sesji o godz.: 16.40 
 
                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                 Rady Miejskiej w Kluczborku 
 
                                                                                                             Janusz Kędzia 
Protokółowała 
Bogusława Maj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


