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z dnia  20 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXI/09/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Przerośl  do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1989r.  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 
poz. 1579 i poz. 1948 ) Rada Gminy Przerośl ,  uchwala co następuje:

§ 1. Po dokonaniu analizy wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr 
XX/142/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Pawłówce w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży, złożonego przez  Tomasza Szymańskiego, Annę 
Kopko, Grażynę Banachowską,  Krystynę Sztejter, Iwonę Chmielewską,  Jolantę Jachimowicz, Sylwię Milewską, 
Marzenę Niedźwiedzką,  Teresę Bartnik, Ewelinę Kowalewską, Magdalenę Chmielewską,  Helenę Danutę 
Sienkiewicz, Kazimierza Leończuka, Grażynę Karpowicz, Wiesławę Pachanowską, Tomasza Buza, postanawia się 
podtrzymać w/w uchwałę, uznając, że została ona podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa t.j. 
z zachowaniem przepisu ar. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, 1954,1985,2169, z 2017r. poz. 60).

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Składającym wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przysługuje prawo zaskarżenia uchwały do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały, 
za pośrednictwem Rady Gminy Przerośl.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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       Załącznik 

       do uchwały Nr XXI/09/2017 

       Rady Gminy Przerośl z dnia 24.03.2017r. 

 

 

 Rada Gminy Przerośl na sesji w dniu 23 lutego 2017r. podjęła uchwałę Nr 

XX/142/2017   w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Pawłówce w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży. W dniu 8 marca 2017r. Tomasz 

Szymański, Anna Kopko,  Grażyna Banachowska,  Krystyna Sztejter,  Iwona Chmielewska,  

Jolanta Jachimowicz,  Sylwia Milewska,  Marzena Niedźwiedzka, Teresa Bartnik,  Ewelina 

Kowalewska,  Magdalena Chmielewska,  Helena Danuta Sienkiewicz,  Kazimierz Leończuk, 

Grażyna Karpowicz, Wiesława Pachanowską, Tomasz Buza, reprezentowani przez: radcę 

prawnego Iwonę Siemieniuk z Kancelarii Radcy Prawnego Bogumiły Joanny Gruszewicz ul. 

Zagórna 19 lok. 16; 15-820 Białystok, wezwali Radę Gminy Przerośl do stwierdzenia 

nieważności zaskarżonej uchwały z dn. 23.02.2017 r. ewentualnie o uchylenie zaskarżonej 

uchwały.  

 Wzywający zarzucili, że w/w uchwała podjęta została: 

1.  z naruszeniem przepisów prawa materialnego to jest: 

1) art. 5 ust. 5g w zw. z ust. 51 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1943)  

a)  poprzez brak uzyskania uprzedniej pozytywnej opinii w przedmiocie projektu ww. 

uchwały i jednocześnie brak zastrzeżenia w treści ww. uchwały, iż powiadomienie o 

przekazaniu szkoły Stowarzyszeniu ma nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Podlaskiego Kuratora Oświaty, podczas gdy uzyskanie pozytywnej opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest elementem koniecznym procedury przekazania 

szkoły Stowarzyszeniu, a samo podjęcie uchwały przez Radę Gminy nie wywiera skutku w 

postaci przekazania Szkoły Stowarzyszeniu; 

b) poprzez uchybienie 6-miesięcznemu terminowi do powiadomienia pracowników Szkoły w 

Pawłówce oraz zakładowej organizacji związkowej o fakcie przekazania Szkoły, ponieważ 

zachowanie ww. terminu w okolicznościach niniejszej sprawy jest niemożliwe z uwagi na 

brak opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz brak umowy zawartej ze Stowarzyszeniem w 

dacie zawiadomienia o przekazaniu Szkoły Stowarzyszeniu, które to elementy są niezbędne 

do wystąpienia skutku w postaci przekazania Szkoły Stowarzyszeniu;  
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c) poprzez brak wskazania w treści zawiadomień o przekazaniu szkoły z dn. 23.02.2017 r. 

nowych warunków pracy i płacy jakie będą proponowane pracownikom Szkoły przez 

Stowarzyszenie; 

2) art. 5 ust. 5g w zw. z ust. 5h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1943)  

 poprzez brak wskazania w treści uchwały trybu i warunków przekazania Szkoły na rzecz 

Stowarzyszenia w szczególności brak załączenia do projektu uchwały projektu umowy ze 

Stowarzyszeniem przez co nie stworzono podstaw do oceny zasadności przekazania szkoły na 

rzecz Stowarzyszenia w drodze opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty; 

3) art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U z 

2015 r. poz. 1881) 

poprzez nie przekazanie projektu uchwały do zaopiniowania przez Związek Nauczycielstwa 

Polskiego Oddział w Suwałkach; 

2. z naruszeniem przepisów procedury to jest: 

1) § 26 ust. 4 Statutu Gminy Przerośl 

poprzez zaniechanie powiadomienia o terminie i miejscu obrad Rady Gminy wraz z 

przekazaniem porządku obrad i projektów uchwał najpóźniej na trzy dni przed terminem 

sesji, co uniemożliwiło weryfikację i należytą ocenę informacji przedstawionych w treści 

uzasadnienia. 

2) § 26 ust. 7 Statutu Gminy Przerośl 

poprzez brak powiadomienia o planowanej sesji Rady Gminy w dn. 23.02.2017 r. w sposób 

zwyczajowo przyjęty z odpowiednim wyprzedzeniem, co uniemożliwiło zgłoszenie 

wniosków oraz zastrzeżeń w odniesieniu do treści skarżonej uchwały Rady Gminy. 

 W ocenie skarżących zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 - dalej jako u.s.o.) jednostka samorządu 

terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na 

podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać w drodze umowy, osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie 

takiej szkoły. Ponadto zgodnie z treścią art. 5 ust. 51 u.s.o. jednostka samorządu 
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terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem 

przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz 

zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego 

przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także 

nowych warunkach pracy i płacy. Z powyższego wynika, ze procedura przekazania szkoły 

przez jednostkę samorządu terytorialnego uregulowana w art. 5 ust. 5g i nast. u.s.o. 

charakteryzuje się wieloetapowością. Procedura przekazania jest złożona, wieloetapowa, a 

jej zachowanie wymaga podjęcia czynności z zachowaniem współdziałania i zachowaniem 

wymogu zawiadomienia, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub 

placówki pracowników szkoły oraz zakładowej organizacji związkowej". 

 Z analizy tej wyłania się możliwość wyodrębnienia następujących etapów procesu 

przekazywania prowadzenia szkoły publicznej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

podmiotowi zewnętrznemu: 

podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały wyrażającej 

wolę tego organu co do przekazania prowadzenia szkoły,  

uzyskanie pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny co do zamiaru 

przekazania szkoły, 

zawarcie przez jednostkę samorządu terytorialnego umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną 

lub prawną, która zamierza przejąć prowadzenie szkoły. 

 Dokonując oceny charakteru uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, o jakiej mowa w art. 5 ust. 5g ustawy o 

systemie oświaty wskazać należy, że jak wynika z treści tegoż przepisu uchwała ta nie rodzi 

bezpośrednich skutków prawnych w stosunku do szkoły, jej pracowników i uczniów oraz 

podmiotu zewnętrznego, który zamierza przejąć jej prowadzenie, a jest ona jedynie jednym z 

elementów, od zaistnienia których uzależniona jest dopuszczalność zawarcia przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odpowiedniej umowy. Inaczej rzecz ujmując 

podjęcie takowej uchwały nie przesądza w żadnym razie o przekazaniu szkoły, albowiem 

ostateczna w tym zakresie decyzja należeć będzie wyłącznie do stron umowy 

cywilnoprawnej, które nawet w przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały i uzyskania 

pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego mogą jednak umowy nie zawrzeć, co 

skutkować będzie utrzymaniem dotychczasowej sytuacji danej szkoły. 
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 Tym samym skutek prawny, jakim jest przekazanie prowadzenia szkoły jednoznacznie 

powiązany został z zawarciem umowy. W tych okolicznościach zaskarżona uchwała, w której 

treści fakt przekazania Szkoły powiązano wyłącznie z podjęciem uchwały przez Radę Gminy 

i wyłącznie na podstawie przedmiotowej uchwały zobowiązano Wójta do powiadomienia 

pracowników Szkoły Podstawowej w Pawłówce oraz zakładowej organizacji związkowej o 

fakcie przekazania Szkoły Stowarzyszeniu (które to powiadomienie nastąpiło w dniu podjęcia 

zaskarżonej uchwały) jest bezwzględnie wadliwa i naruszająca ww. przepisy prawa. 

Jednocześnie przez podjęcie zaskarżonej uchwały doszło do naruszenia art. 5 ust. 5g w zw. z 

ust. 51 u.s.o. poprzez uchybienie 6-miesięcznemu terminowi do powiadomienia pracowników 

Szkoły w Pawłówce oraz zakładowej organizacji związkowej o fakcie przekazania Szkoły. 

  Z uwagi na brak opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz brak umowy zawartej ze 

Stowarzyszeniem zarówno w dacie podjęcia uchwały jak też przed 01.03.2017 r. (przy czym 

brak możliwości uzyskania w ww. terminie opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, a następnie 

podpisania umowy ze Stowarzyszeniem należało przewidywać już w dacie podjęcia uchwały) 

obiektywnie niemożliwe jest zachowanie 6-miesięcznego terminu do zawiadomienia o fakcie 

przejścia Szkoły.  Rada Gminy powinna uwzględniać w swoich działaniach niezbędny czas 

na zaopiniowanie w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do 

prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie 

fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o 

terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych i 

socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

 Brak wyczerpania ww. trybu opiniowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały 

(to jest brak przekazania projektu uchwały z uzasadnieniem oraz projektem umowy ze 

Stowarzyszeniem Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowi w Suwałkach) stanowi 

naruszenie art. 19 ust. 1 i ust. 2 u. z.z. 

W przedmiotowej sprawie doszło także do uchybienia przepisom proceduralnym, a 

mianowicie postanowieniom § 26 ust. 4 oraz ust. 7 Statutu Gminy Przerośl. W odniesieniu do 

sesji Rady Gminy z dn. 23.02.2017 r. zaniechano powiadomienia Radnych o terminie i 

miejscu obrad Rady Gminy wraz z przekazaniem porządku obrad i projektów uchwał z 

trzydniowym wyprzedzeniem, dodatkowo nie powiadomiono także z odpowiednim 

wyprzedzeniem o planowanej sesji w sposób zwyczajowo przyjęty, co uniemożliwiło 

zgłoszenie wniosków oraz zastrzeżeń w odniesieniu do treści skarżonej uchwały Rady Gminy 

oraz właściwą weryfikację oraz ocenę danych zawartych w treści uzasadnienia uchwały. 
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 Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), dalej: u.s.g., każdy, czyj interes prawny lub 

uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w 

sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 

naruszenia prawa - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. 

Skarżący są nauczycielami Szkoły Podstawowej, a w związku z podjęciem przedmiotowej 

uchwały (na podstawie § 3 zaskarżonej uchwały) otrzymali zawiadomienia o przekazaniu 

Szkoły Stowarzyszeniu ze wskazaniem, że po przejęciu szkoły przez Stowarzyszenie nie będą 

do nich stosowane przepisy "Karty Nauczyciela". W związku z przedmiotowym 

zawiadomieniem wobec Skarżących rozpoczął bieg 3-miesięczny do złożenia oświadczenia o 

odmowie przejścia do przejmowanej szkoły. Z powyższego wynika bezpośredni wpływ 

uchwały na sferę prawną Skarżących. 

 W ocenie Rady Gminy Przerośl, zarzuty zawarte w wezwaniu o usunięcie naruszenia 

prawa są całkowicie bezzasadne. 

  W pierwszej kolejności wskazać nalęży, że Rada Gminy nie posiada kompetencji do 

stwierdzania nieważności uchwały, taką kompetencję posiada ewentualnie organ nadzoru t.j. 

Wojewoda Podlaski czy też Sąd Administracyjny jeżeli wystąpiły przesłanki powodujące 

nieważność uchwały. Rada Gminy może jedynie ewentualnie uchylić podjętą uchwałę. 

Wniosek w tym zakresie jest więc całkowicie chybiony. 

 Przed podjęciem uchwały   Nr XX/142/2017   w sprawie przekazania do prowadzenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu 

Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży, 

dopełnione zostały procedury przewidziane w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty. 

 W świetle art. 5 ust. 5l w/w ustawy 5l. jednostka samorządu terytorialnego jest 

obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub 

placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o 

terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i 

socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

 Pismami z dnia 17 lutego 2017r. Wójt Gminy Przerośl powołując się na treść zarówno 

art. 5 ust. 5l ustawy o systemie oświaty jak i treść art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. 

o związkach zawodowych dotyczący opiniowania projektów aktów prawnych , powiadomił / 

doręczając również projekt uchwały w tym zakresie / , Organizację Międzyzakładową NSZZ 
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" Solidarność " oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego / a więc wszystkie organizacje 

związkowe spełniające kryterium reprezentatywności /, że z dniem 1 września 2017r. Szkoła 

Podstawowa w Pawłówce  zostanie przekazana do prowadzenia w drodze umowy Społeczno-

Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w 

Łomży. Pismem z dnia 27 lutego 2017r. ZNP Oddział w Suwałkach wydał negatywną opinię 

co do przedstawionego projektu uchwały, natomiast  Organizacja Międzyzakładowa NSZZ " 

Solidarność" pomimo upływu 30 dniowego terminu nie wydała opinii. Ponadto  po podjęciu 

uchwały w dniu 23 lutego 2017r. oba związki zawodowe zostały ponownie powiadomione o 

tym fakcie . Organizacje związkowe otrzymały również w tym terminie zawiadomienie 

wynikające z art. 5 ust. 5l ustawy o systemie oświaty o terminie przekazania szkoły lub 

placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

 Podkreślić należy, że w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 21 stycznia 2014r. I OSK 2347/13 cyt. " . Uchwała w sprawie przekazania 

szkoły do dalszego prowadzenia osobie prawnej lub fizycznej powinna być podjęta na co 

najmniej 6 miesięcy przed przekazaniem szkoły. 

2. Podstawę do powiadomienia pracowników szkoły, o jakim mowa w art. 5 ust. 5l u.s.o., 

może stanowić jedynie uchwała wyrażająca wolę uchwałodawcy co do przekazania 

prowadzenia szkoły, na tyle jednak skonkretyzowaną, by z uchwały tej wynikał termin tego 

przekazania, konkretnemu podmiotowi, spełniającemu kryteria określone w ww. przepisie. 

Uchwała, która nie zawierałaby przynajmniej tych danych, miałaby niewiążący charakter i 

stanowiłaby uchwałę czysto programową (intencyjną), która nie mogłaby wywoływać 

jakichkolwiek skutków prawnych, a w tym, stanowić podstawy powiadomienia, o którym 

mowa w art. 5 ust. 5l u.s.o. albowiem powiadomienie takie z oczywistych względów (brak 

oparcia jakąkolwiek podstawę prawną) byłoby nieskuteczne. 

3. Przepis art. 5 ust. 5l u.s.o., przewidujący obowiązek powiadomienia pracowników szkoły 

oraz zakładowej organizacji związkowej o terminie przekazania szkoły, stanowi przepis 

szczególny w stosunku do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z 1991 r. o związkach zawodowych, 

przez co wyłącza konieczność określonego w tym przepisie powiadomienia organizacji 

związkowej". 

 Z powyższego wyroku wynika więc jednoznacznie , że przy podejmowaniu uchwały o 

przekazaniu szkoły lub placówki innej osobie prawnej art. 19 ust. 1 ustawy o związkach 

zawodowych nie ma zastosowania, zaś podstawą  powiadomienia organizacji związkowych 

oraz pracowników Szkoły jest wyłącznie uchwała a nie umowa ze Stowarzyszeniem i 

pozytywna opinia Kuratora. 
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 W dniu 23 lutego 2017r. bezpośrednio po podjęciu uchwały o terminie przekazania 

szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy, zostali powiadomieni pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Pawłówce.  Pracownicy po zapoznaniu się z treścią zawiadomienia 

odmówili przyjęcia zawiadomienia. Odmowa przyjęcia zawiadomienia w tej sytuacji nie 

rodzi żadnych negatywnych skutków dla Gminy bowiem w świetle ugruntowanego 

orzecznictwa sądowego w takiej sytuacji doręczenia pisma uważa się za skuteczne.  

 Bezzasadny jest zarzut wzywających , że przed podjęciem uchwały wymagane było 

posiadanie pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz umowy o przekazaniu ze 

Stowarzyszeniem. Przy podejmowaniu uchwały w tym przedmiocie możliwa jest dwojaka 

procedura. Pierwsza to taka że przed podjęciem uchwały możliwe jest zwrócenie się o 

wydanie pozytywnej opinii Kuratora a drugi tryb postępowania to podjęcie uchwały a 

następnie wystąpienie do Kuratora o wydanie opinii w tym zakresie. Podpisanie zaś umowy 

jest możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora, którą przygotowuje i 

podpisuje organ wykonawczy gminy .  Zupełnie chybiony jest więc zarzut, że w dacie 

podejmowania uchwały o przekazaniu Szkoły i powiadamiania pracowników Szkoły oraz 

organizacji związkowych, niezbędne jest posiadanie projektu umowy. 

 Nietrafny jest również zarzut, że w zawiadomieniu doręczonym pracownikom Szkoły 

nie zostały określone szczegółowe warunki pracy i płacy pracownikom Szkoły. Pracownicy 

zostali poinformowani ,że nie będzie ich obowiązywała ustawa - Karta Nauczycieli, 

obowiązywać zaś będą warunki wynagrodzenia obowiązujące w Stowarzyszeniu. To nowy 

pracodawca dopiero po 1 września 2017r. bowiem z tym dniem pracownicy Szkoły staną się 

pracownikami Stowarzyszenia , określi nowe szczegółowe warunki pracy i płacy. 

 Również zarzut naruszenia przepisów Statutu Gminy Przerośl dotyczący 

opublikowania informacji o terminie i miejscu sesji Rady Gminy oraz porządku obrad jest 

chybiony bowiem zwołana sesja na której została podjęta uchwała była sesją nadzwyczajną  

w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym a więc sesją zwołaną  w ciągu 7 dni 

od złożenia wniosku. Zachowane zostały wymogi formalne, do zawiadomień dla radnych 

załączony był porządek obrad i projekt uchwały. Żaden przepis prawa nie nakazuje aby 

zawiadomienie o terminie sesji i porządku obrad było podawane do publicznej wiadomości w 

określonym terminie. Informacja tak była zresztą umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej przed terminem sesji. 

 Mając na uwadze powyższe wezwanie o usunięcie naruszenia prawa nie znajduje 

oparcia w obowiązujących przepisach prawa. 
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