
UCHWAŁA NR XLVIII/316/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kawęczyn na lata 2022 -2025 

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) art.41 ust. 2, 2a, 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), art.10 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2050 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kawęczyn na lata 2022 - 2025 stanowiący załącznik do  niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kawęczynie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/316/2022 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 29 marca 2022 r. 

GMINNY PROGRAM  PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII   
W  GMINIE  KAWĘCZYN na lata 2022 -2025 

I. Wprowadzenie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025, zwany dalej Programem, określa sposób realizacji zdań własnych gminy, 
do której należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, zgodnie z art. 41 ust. 1, 2, 2a 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Działania te prowadzone są w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program 
określa cele, zadania oraz działania mające na celu ich realizację. Program kontynuuje realizację 
prowadzonych w poprzednich latach działań, ale podejmuje również nowe przedsięwzięcia, które mają 
zwiększyć ich skuteczność. Określa lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych obejmujących 
profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu oraz 
związanych ze zjawiskiem przemocy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych  oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii wpisuje się również jako element strategii 
Narodowego Programu Zdrowia  na lata 2021-2025 w celu operacyjnym 2. Programu „Profilaktyka 
uzależnień – Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom, gdzie ograniczanie dostępności alkoholu 
wymienione jest jako strategiczne zadanie samorządów gminnych w zakresie przeciwdziałania 
problemom alkoholowym.  

Program jest adresowany do mieszkańców gminy Kawęczyn, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, 
a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo. 

Środki na realizację zadań uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 18 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane jedynie na realizację Gminnych 
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

Ważną rolę w procesie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie odgrywa Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wybrane dane dotyczące działalności Komisji 
w gminie Kawęczyn przedstawia poniższa tabela. 

Działalność GKRPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminie 
w latach 2018-2020 

Parametr/ Rok 2018 2019 2020 
liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy 
interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu  

3 3 2 

liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec których GKRPA 
wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia 
leczenia odwykowego  

0 3 1 

liczba punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z 
problemem alkoholowym i członków ich rodzin na terenie gminy 

1 1 1 

liczba osób z problemem alkoholowym, którym udzielono porad w 
punkcie konsultacyjno-informacyjnym  

40 40 46 

liczba osób współuzależnionych, którym udzielono porad w 
punkcie konsultacyjno-informacyjnym  

8 13 12 

liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w 4 7 5 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 79649992-5C59-4906-A69B-49CD82A90BE0. Podpisany Strona 1



pomieszczeniach policyjnych 
Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych do izby wytrzeźwień 0 0 0 

Obok GKRPA istotną funkcję w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie pełni Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych 
i Członków Ich Rodzin w Kowalach Pańskich-Kolonii dostępny dla klientów w godzinach popołudniowych 
– jego lokalizacja umożliwia osobom zgłaszającym się do punktu dyskrecję i komfort psychiczny. 

Pomoc osobom dotkniętym problemami uzależnień w gminie świadczy również Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Ponadto Komisja współpracuje ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Kawęczyn, z Zespołem 
Interdyscyplinarny oraz z Komisariatem Policji w Dobrej, Centrum Zdrowia Psychicznego „PSYCHE” 
w Turku. 

II. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kawęczyn na lata 2022 - 2025 

Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na lata 2022 - 2025 powierza się Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kawęczynie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kawęczynie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kawęczynie jest odpowiedzialna za wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Kawęczyn na lata 2022 -2025, 
natomiast Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada w ramach zadań ustawowo mu przypisanych 
z zakresu tematyki objętej przedmiotowym Programem. 

III. Cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na lata 2022 – 2025 

1. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ( dalej Program) jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych 
skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych i wynikających 
z uzależnień behawioralnych, alkoholu, używania substancji psychoaktywnych i zagrożeń wynikających 
z uzależnień spożywania napojów alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań 
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

2. Cele szczegółowe programu: 

1) Przeciwdziałanie występowaniu problemom wynikającym z nadużywaniem alkoholu, narkotyków 
i wynikających z uzależnień behawioralnych manii na terenie Gminy Kawęczyn. 

2) Zmniejszenie rozmiarów problemów już istniejących. 

3) Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień. 

4) Tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu – promocja zdrowego 
stylu życia bez nałogów. 

5) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych, 
przeciwdziałaniu narkomanii, wynikających z zagrożeń behawioralnych. 

6) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy 
w rodzinie. 

IV. Strategie działania prowadzące do osiągnięcia celów 

1. Działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii, uzależnień behawioralnych i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowana do 
dzieci i młodzieży (dystrybucja wśród wielu adresatów materiałów informacyjno-edukacyjnych: broszur, 
plakatów, ulotek z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi). 

2. Działania Wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne w szkołach i placówkach 
oświatowych pod kątem diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących. 

3. Zapewnianie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
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4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                i przemocy 
w rodzinie; tworzenie grup wsparcia. 

5. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii 
w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego. 

6. Organizowanie, wspieranie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych  przez gminne jednostki, 
instytucje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
i przeciwdziałaniu narkomanii, imprez  promujących  zdrowy styl życia bez używek. 

7. Współdziałanie z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, Komisariatem Policji, Sądem 
Rejonowym, Placówkami Leczenia Odwykowego, Ośrodkami Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, 
Zespołem Interdyscyplinarnym, Centrum Zdrowia Psychicznego „PSYCHE” w Turku. 

V. Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kawęczyn na lata 2022 – 2025 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

1) Kontynuowania prowadzenia i finansowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz 
Członków Ich Rodzin. 

2) Udzielanie informacji o instytucjach, organizacjach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

3) Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kawęczynie 
czynności, w tym wszelkie czynności związane z przyjmowaniem i realizacją wniosków o zastosowanie 
leczenia odwykowego względem osób uzależnionych poprzez: 

– przeprowadzenie rozmów zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych, 

- motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby uzależnione, 

- kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego 
w Turku o przymusowe leczenie odwykowe, 

- kierowanie zgłoszonych osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1) Kontynuowania prowadzenia i finansowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz 
Członków Ich Rodzin. 

2) Organizowanie i współfinansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (wyjazdy, 
wycieczki edukacyjno – wychowawcze). 

3) Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień i przemocy w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych: 

1) Realizowanie na terenie szkół i innych placówek przedsięwzięć/programów  profilaktycznych, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

2) Prowadzenie zajęć warsztatowych mających związek z profilaktyką uzależnień dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców. 

3) Finansowanie prowadzonych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych 
realizowanych w szkołach i innych placówkach na terenie gminy Kawęczyn. 

4) Finansowanie/dofinansowanie wypoczynku z elementami profilaktyki w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży. 
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5) Wspomaganie prowadzonych lokalnych kampanii edukacyjnych, warsztatów, konkursów oraz bieżących 
działań związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnień behawioralnych i związaną z przemocą w rodzinie. 

6) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

7) Finansowanie/dofinansowanie organizowanych działań aktywizujących i integrujących dzieci, młodzież 
i rodzin np. festynów rodzinnych, szkolnych dni profilaktyki i imprez promujących zdrowy styl życia. 

8) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym dystrybucja 
materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

9) Podnoszenie wiedzy mieszkańców gminy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami poprzez zakup 
materiałów edukacyjnych (broszury, plakaty, ulotki), służących oddziaływaniom profilaktycznym oraz ich 
dystrybucją wśród określonych grup społecznych 

10) Dofinansowanie do spotkań świąteczno – noworocznych z hasłem profilaktycznym dla rodzin, w których 
występują problemy alkoholowe, w tym zakup paczek dla dzieci. 

11) Finansowanie diagnozy problemów uzależnień. 

4. Współpraca i wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym 
w tym: 

1) Wspieranie prowadzonych lokalnych działań edukacyjnych związanych                               z profilaktyką 
problemów dotyczących uzależnień lub przemocą w rodzinie. 

2) Finansowanie /dofinansowanie organizowanych wyjazdów profilaktyczno-sportowo-wypoczynkowych 
poprzez ponoszenie kosztów pokrywających przejazdy, wyżywienie, noclegi. 

3) Finansowanie/współfinansowanie organizowanych alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 
dzieci, młodzież i osoby dorosłe, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nagród, materiałów 
wykorzystywanych w trakcie przedsięwzięć, kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia. 

4) Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki, broszury, informatory, plakaty) na 
temat zjawiska przemocy, uzależnień behawioralnych, szkodliwości spożywania alkoholu i środków 
psychoaktywnych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 

1) Prowadzenie doraźnych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania 
przepisów w/w ustawy. 

2) Informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń o zasadach obowiązujących prze 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

3) Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z uchwałą Rady 
Gminy w limitu zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych. 

4) Szkolenie dla właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe oraz dla sprzedawców w lokalach 
podających napoje alkoholowe. 

VI. Finansowanie Programu 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie  z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, Środki na realizację Programu z podziałem na poszczególne zadania 
określone są w uchwale budżetowej Gminy Kawęczyn. W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154, natomiast na realizację Przeciwdziałania 
Narkomanii w rozdziale  85153. 

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
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1) Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w pracach komisji w wysokości 7,5 diet pełnej diety przysługującej pracownikowi 
z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. 

2) Ustala się wynagrodzenie dla Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
udział w pracach komisji w wysokości 6 diety pełnej diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży 
służbowej na terenie kraju. 

3) Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
udział w pracach komisji w wysokości 5,5 diet pełnej diety  przysługującej pracownikowi z tytułu podróży 
służbowej na terenie kraju. 

4) Wynagrodzenie przysługuje w przypadku potwierdzonego uczestnictwa w pracach  komisji. 

5) Pod pojęciem uczestnictwa w pracach komisji rozumie się: udział w posiedzeniach, kontrolach, wyjazdy do 
środowiska. 

6) Wynagrodzenia pokrywane będą w całości  z budżetu stanowiącego środki pochodzące z opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

3. Środki finansowe z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w danym 
roku budżetowym będą przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku następnym. 

VII. Monitoring i ewaluacja Programu  

1. Zgodnie z art. 41 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, 
zostanie przedłożony Radzie Gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego 
dotyczy raport.   

VIII. Postanowienia końcowe  

2. Realizatorem i koordynatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

3. Obsługę administracyjno – biurową komisji sprawuje pracownik Urzędu Gminy w Kawęczynie 
wskazany przez Wójta Gminy, który jest także członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 79649992-5C59-4906-A69B-49CD82A90BE0. Podpisany Strona 5



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVIII/316/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Kawęczyn na lata 2022 -2025 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm) oraz 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2649) do zadań własnych gminy należy 
[prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomani.  Nowelizacja w/w ustaw wprowadziła 
kilka istotnych zmian do gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii. Do 31 marca 2022 roku samorządy gminne muszą przyjąć 
nowe, wspólne gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii. Elementem nowych programów mogą stać się również 
zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.  

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu zgodnie z w/w 
obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.  

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025 jest zasadne.  
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