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UCHWAŁA Nr  LIX/928/18  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2018 - 2042. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. 
z 2015r. poz. 92 ). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 grudnia 2017 r. dodaje się przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 

4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn.  

1) „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez 

Zielone Szlaki”, 

2) „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Pomoc 

Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, o którym 

mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w 

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2023r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu 

realizacji przedsięwzięcia do 2023r., ustaleniu wydatków na lata 2019 – 2023 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2023. 

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 20.419.689,-zł (wydatki bieżące). 
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4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2019 w kwocie 4.702.595,-zł, 

2) w roku 2020 w kwocie 4.780.044,-zł, 

3) w roku 2021 w kwocie 5.000.778,-zł, 

4) w roku 2022 w kwocie 5.040.521,-zł, 

5) w roku 2023 w kwocie 895.751,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w kwocie 20.419.689,-zł. 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Liderzy 

kooperacji”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2019r. na rok 2018. 

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w latach 2018 – 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę  42.000,-zł, 

2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 42.000,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 42.000,-zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą 

Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”, o którym mowa w 

art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2017r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2018r. oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 1.360.000,-zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 1.360.000,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 

w m. Sieniawa do łącznika drogi  wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w 

miejscowości Gorliczyna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2018r. 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 127.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 127.000,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2018r. 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 988.636,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 988.636,-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do 
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Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” o którym mowa w art. 226 ust. 4 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały 

Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2018r. 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 200.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 200.000,-zł. 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica 

Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” o którym mowa w art. 226 

ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w 2018r. na rok 2020. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 i 2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  860.000,-zł, 

2) w roku 2020 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 860.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 860.000,-zł. 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa i 

rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w 

Rudnej Małej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2018r. oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 
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2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 2.500.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 2.500.000,-zł. 

 

§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozwój 

infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno, 

przebudowa/rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa”, o którym mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w 

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na zmniejszeniu 

zakresu planowanego do wykonania w 2018r. oraz zmniejszeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 851.762,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 851.762,-zł. 

 

§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa DW 

nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + 

budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”, o którym mowa w 

art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2017r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2018r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 100.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 100.000,-zł. 

 

§ 12 
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1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”, o którym 

mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w 

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu 

realizacji przedsięwzięcia do 2020r. oraz przeniesieniu części zakresu 

planowanego do wykonania w 2018r. na lata 2019 - 2020. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018 – 2020. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 – 2020 w tym: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  496.154,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków  się o kwotę 246.154,-zł, 

3) w roku 2020 ustala się limit wydatków w kwocie 250.000,-zł 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 496.154,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup, 

modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” stanowiącego 

program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy 

o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

2018r. na rok 2019. 

2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 w latach 2018 – 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  7.971.081,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 122.987,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

7.848.094,-zł), 

2) w roku 2020 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 7.971.081,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 122.987,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

7.848.094,-zł). 
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3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 o kwotę 7.971.081,-zł (w tym: zobowiązania bieżące o kwotę 

122.987,-zł i zobowiązania majątkowe o kwotę 7.848.094,-zł). 

 

§ 14 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Analiza 

sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” stanowiącego program, 

projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 

Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2017r. oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 35.736,-zł (wydatki bieżące). 

 

§ 15 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program 

wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.” 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2018-2025 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 969.800,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 – 2025 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 o kwotę  59.800,-zł, 

2) w roku 2019 o kwotę  130.000,-zł, 

3) w roku 2020 o kwotę  130.000,-zł, 

4) w roku 2021 o kwotę  130.000,-zł, 

5) w roku 2022 o kwotę  130.000,-zł, 

6) w roku 2023 o kwotę  130.000,-zł, 
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7) w roku 2024 o kwotę  130.000,-zł, 

8) w roku 2025 o kwotę  130.000,-zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 910.000,-zł. 

 

§ 16 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wojewódzki 

Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 

Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”, 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2018r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 500.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Ustala się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 500.000,-zł. 

 

§ 17 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program 

aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez 

promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z 

zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt 

gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"”, 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2018r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 30.720,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 30.720,-zł. 
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§ 18 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/117 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2017 r. o kwotę 22.402.162,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  o kwotę 5.217.772,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 6.175.029,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 5.026.590,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 5.087.020,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 895.751,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań 

innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. ogółem o kwotę 

8.881.081,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  o kwotę 8.101.081,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 130.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 130.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 130.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 130.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 130.000,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 130.000,-zł. 

 

§ 19 

Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 

art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 

do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017 r. obciążających budżet ogółem o kwotę 22.040.493,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  zwiększa się o kwotę 5.112.699,-zł, 
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2) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 5.967.244,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 5.024.278,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 5.040.521,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 895.751,-zł. 

§ 20 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-17 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach czerwiec - sierpień 2018r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Załączniki Nr 1a i 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały. 

 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


