STATUT STOWARZYSZENIA
NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „PRZYSTAŃ”
im. JANA PAWŁA II W TYMBARKU

Misją

stowarzyszenia jest niesienie wielostronnej, stałej pomocy osobom
z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Dążymy do poprawy jakości ich życia, wierząc
w nieograniczone możliwości natury i człowieka, które staramy się jak najlepiej wykorzystać. Pełni
miłości i zrozumienia dla drugiego człowieka, poprzez podejmowane działania budzimy nadzieję na
lepsze jutro, na coraz pełniejsze uczestniczenie osób z niepełnosprawnością we wszystkich
obszarach życia.
Te trzy – wiara, nadzieja i miłość wyznaczają naszą drogę:
wiara pozwala pokonywać przeszkody i wierzyć w drugiego człowieka,
nadzieja to siła skłaniająca do wysiłku by osiągnąć cel,
naszą miłość wyrażamy w działaniu dla dobra drugiego człowieka, to ono jest sensem i treścią
naszego istnienia.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie działające w oparciu o niniejszy Statut nosi nazwę:
STOWAR ZYS ZEN IE NA R ZEC Z OSÓB Z NIEP EŁNOSPRAWNOŚC IĄ
„PRZYSTAŃ”
im. JANA PAWŁA II W TYMBAR KU
§2
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II
w Tymbarku, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, powołane jest na czas nieokreślony, posiada
osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu, prawa o stowarzyszeniach oraz
zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem powiatu limanowskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Tymbark w gminie Tymbark, w powiecie limanowskim.
§5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, współtworzyć je, jak i być ich członkiem.
§6
Stowarzyszenie używa znaku: na białym tle czarny symbol dziewczynki niepełnosprawnej
na wózku na tle czerwonego serca, w którego lewą górną część wpasowano fragment żółtego
słońca z promieniami rozchodzącymi się poza kontur serca.

§7
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, sympatyków
oraz wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także
spośród swoich członków, w tym – członków władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. wszechstronne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych
niepełnosprawnością, w tym szeroko pojęta rehabilitacja – także zawodowa i społeczna –
tych osób, zwiększanie ich szans życiowych, tworzenie warunków przestrzegania wobec
nich obowiązujących praw, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym,
2. wspomaganie całych rodzin z osobą niepełnosprawną oraz poszczególnych ich członków
w sytuacjach kryzysowych wynikających z niepełnosprawności członka rodziny oraz
w wypełnianiu ich obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością,
3. budowanie społecznej świadomości dotyczącej problemów środowiska osób
z niepełnosprawnością.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele szczególnie poprzez:
1. prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji
i rewalidacji, różnego rodzaju terapii wspomagających rozwój lub zapobiegających
pogłębianiu się niepełnosprawności,
2. organizowanie i pobudzanie do aktywności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej,
wypoczynkowej,
3. organizowanie grup wsparcia, wspólnot samopomocowych, warsztatów, rzecznictwa,
poradnictwa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4. organizowanie prelekcji, wykładów, konferencji, sympozjów, kursów, warsztatów,
zgrupowań o tematyce skierowanej zarówno do osób z niepełnosprawnością, członków ich
rodzin jak i osób niezwiązanych bezpośrednio z tym środowiskiem,
5. organizowanie spotkań o charakterze religijnym,
6. prowadzenie placówek edukacyjno-wychowawczych, w tym – świetlic, szkół i przedszkoli,
placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
7. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego dla
pracowników Stowarzyszenia i wolontariuszy,
8. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
9. organizowanie działań o charakterze integracyjnym,
10. inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne, o tworzenie warunków
włączania indywidualnego i grupowego osób z niepełnosprawnością w aktywność
różnorodnych form życia środowiska, korzystania przez nich z infrastruktury społecznej.

§ 10
1. Stowarzyszenie prowadzi działania wskazane w § 9 ust. 1-10 jako nieodpłatną działalność
pożytku publicznego .
2. Stowarzyszenie prowadzi działania wskazane w § 9 ust. 1-9 jako odpłatną działalność
pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Wpływy z tej działalności
przeznaczane są na działalność statutową stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
PRZYNALEŻNOŚĆ PRAWA I OBOWIĄZKI
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia mająca zdolność do czynności
prawnych i podejmująca się realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz organizacje i instytucje
posiadające osobowość prawną, uczestniczące lub zmierzające do uczestniczenia
w realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia, deklarujące pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia na okres co najmniej jednego roku.
2. Osoby prawne, jako członkowie wspierający, są reprezentowane przez przedstawicieli.
§ 14
Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata
– z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.
§ 15
1. Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom fizycznym, które mają
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób
z niepełnosprawnością.
2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na
wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
3. Nadanie członkostwa honorowego nie zmienia zakresu praw i obowiązków danej osoby,
jeśli posiada ona członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu – z wyjątkiem obowiązku
opłacania składek członkowskich.
§ 16
Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
d) głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§ 17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego mienie.

§ 18
1. Członkowie wspierający nie posiadają praw określonych w § 16 lit. a) i d), poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni oraz prawo do głosu doradczego na
Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń
oraz obowiązki wymienione w § 17 lit. b) i d),
3. Do praw i obowiązków członków honorowych stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2,
z zastrzeżeniem § 15 ust.3.

§ 19

1.
2.

3.
4.
5.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
d) popełnienia czynu w wyniku motywacji zasługującej na szczególne
potępienie,
pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
śmierci członka,
członkostwo wspierające ustaje w pół roku po zaniechaniu deklarowanego wsparcia dla
Stowarzyszenia lub w momencie utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§ 20
Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób:
a) skreślonych z listy członków w związku z § 19 ust. 2 lit. a) może nastąpić decyzją
Zarządu po opłaceniu zaległości,
b) wykluczonych w związku z § 19 ust.2 lit. d) oraz ust.3 może nastąpić nie wcześniej
niż po upływie 2 lat od daty skreślenia z listy członków.

§ 21
Za naruszenie obowiązków członka Stowarzyszenia przewiduje się kary:
a) upomnienia
b) nagany
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia, o którym mowa w § 19 ust 2.
.

§ 22
Karę wymierza Sąd Koleżeński.
§ 23
1. Sąd koleżeński przed podjęciem decyzji o ukaraniu ma obowiązek zaproszenia
zainteresowanego do złożenia wyjaśnień.
2. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członek Stowarzyszenia może odwołać się do Zarządu
w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia o ukaraniu.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, a jego
uchwała jest ostateczna.
4. W okresie od ukarania do rozpatrzenia odwołania członek Stowarzyszenia zostaje
zawieszony w prawach członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA I ICH KOMPETENCJE
§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Władzami wybieralnymi Stowarzyszenia są:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
c) Sąd Koleżeński.
§ 25
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Członkami władz wybieralnych Stowarzyszenia
nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą otrzymywać z tytułu pełnienia
funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
4. Mandat członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego wygasa przed
upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
5. Rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia może przyjąć jedynie Walne
Zgromadzenie, natomiast rezygnacje pozostałych członków władz wybieralnych przyjmują
te władze, których członkowie składają rezygnację.
6. W przypadku, gdy skład władz wykonawczych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w
czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków, jednakże

liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ½ ich pierwotnego składu osobowego –
w przeciwnym razie należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem wyboru
nowych członków władz.
§ 26
Ukonstytuowanie się nowowybranych władz wykonawczych Stowarzyszenia powinno nastąpić
w ciągu tygodnia od daty wyboru, a przejęcie spraw i dokumentów od ustępujących władz
Stowarzyszenia – w ciągu jednego miesiąca.
§ 27
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym – chyba, że
obradujący zdecydują o głosowaniu tajnym. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie, wyznaczanym nie wcześniej niż po upływie pół godziny od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych, chyba, że dalsze postanowienia
statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 28
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć
lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 10 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie do miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
6. W przypadku uchylania się przez Zarząd od zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie określonym w § 28 ust 5, do jego zwołania uprawniona jest
Komisja Rewizyjna.

§ 29
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) wybór i odwoływanie prezesa zarządu
d) wybór i odwoływanie pozostałych członków wybieralnych władz Stowarzyszenia – z

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

zastrzeżeniem § 25 ust.5 i 6,
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz innych
sprawozdań władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
ustalanie wysokości składki członkowskiej,
podejmowanie innych uchwał we wszystkich sprawach, w których obowiązujące prawo wymaga
stanowiska władzy stanowiącej.

§ 30
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych spośród członków stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek prezesa lub dwóch innych członków
Zarządu albo na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 31
1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia, w tym:
a) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
b) kierowania bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c) realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
e) planowania i prowadzenia gospodarki finansowej,
f) przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem członków
honorowych,
g) zwoływania Walnego Zgromadzenia,
h) ustalania propozycji wysokości składek członkowskich.
2. Pracami Zarządu kieruje prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub
inny upoważniony do tego członek Zarządu.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
b) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień,
f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o zwołanie
zebrania Zarządu,
g) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku określonym
w § 28 ust.6.
§ 34
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
2. Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Walnego
Zgromadzenia.

§ 35
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie
niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia,
b) orzekanie o udzieleniu kar przewidzianych statutem Stowarzyszenia,
c) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia.
4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek zainteresowanej strony.
ROZDZIAŁ V
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 36
1. Do reprezentacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw
uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes
lub wiceprezes.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze,
d) wartości niematerialne i prawne.
§ 38
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, dotacje, subwencje,
dochody z majątku,
c) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

§ 39
1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia z
wyłączeniem ust.1. podejmuje Zarząd.
§ 40
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
a)

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 41
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bezwzględną
większością głosów obecnych członków.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Majątek ma być przeznaczony
na cel społeczny.
4. Dla zlikwidowania majątku Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje komisję
likwidacyjną, która ustala majątek Stowarzyszenia i przekazuje go zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia.

