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P r o t o k  ó ł   Nr XXV/08 
 
z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 14 pa ździernika 2008 roku w sali 
konferencyjnej Urz ędu Gminy Mokrsko pod przewodnictwem pani Sabiny 
Sokół – Przewodnicz ącej Rady Gminy 
 
 
Ustalona liczba radnych - 15 
Faktyczna liczba radnych  - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji - 15 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Juszczak Jan 
5.Kmiecik Jan 
6.Majtyka Grzegorz 
7.Mielczarek Marek 
7.Piśniak Arkadiusz 
9.Podyma Zbigniew 
10.Rzepka Wiesław 
11.Słowik Zdzisław 
12.Sokół Sabina 
13.Strózik Teresa 
14. Szaniec Wojciech 
15.Wolna Genowefa 
 
Ponadto w sesji udział wzięli::  
1.Kącki  Tomasz – Wójt Gminy 
2.Halina Kowalska  – w/z Skarbnika Gminy 
3. Małgorzata Stanek – w/z Sekretarza Gminy 
4. Beata Marczak - inspektor w UG 
5.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Mątewki 
6. Wróbel Stanisław  - sołtys sołectwa Brzeziny 
7. Braliński Stanisław – sołtys sołectwa Motyl 
8. Komor Danuta  - sołtys sołectwa Mokrsko II 
9. Szajner Beata  - sołtys sołectwa Krzyworzeka 
10. Szkudlarek Zbigniew – sołtys sołectwa Komorniki 
11. Czart Wiesława  - sołtys sołectwa Chotów 
 
Ogółem w obradach XXV sesji udział wzięło 26  osób. 
 

 
Porządek  obrad: 

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie  porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
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5.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XXII/117/08 z 
  dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na 
  lata 2008-2015. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 – Limity wydatków na 
   wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały Rady Gminy 
   Mokrsko Nr XXII/118/08 z dnia 9 sierpnia 2008 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/106/08 Rady Gminy Mokrsko z 
  dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
  Wieluńskiego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mokrsko 
   pomocy finansowej z budŜetu Gminy Wieluń oraz zawarcia w tej mierze porozumienia 
   pomiędzy Gminą Mokrsko a Gminą Wieluń. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 
11.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
12.Zamknięcie obrad sesji 
 
 
 

P u n k  t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad  
 
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady – otworzyła XXV sesję Rady Gminy. Powitała 
wszystkich obecnych na sesji i następnie stwierdziła obecność wszystkich zaproszonych 
gości. Następnie poinformowała, iŜ sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. 
/Wniosek został odczytany, zał. Nr 1 do protokółu/ 
 

 
 

P u n k t 2 
 

Przyjęcie porz ądku obrad sesji  
 

Pani Sabina Sokół, Przewodnicząca Rady - odczytała porządek obrad XXV sesji Rady 
Gminy Mokrsko jaki został przesłany, po czym zapytała czy są do tego uwagi. 
 
Wójt Gminy – poprosił o wykreślenie punktu 9, którego realizacja wynika z współpracy 
Rady Powiatu Wieluńskiego. Zadanie to jeszcze nie zostało uchwalone przez powiat.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – stwierdziła, Ŝe punkty 10, 11 i 12 stają się odpowiednio 
punktami 9,10 i 11. 
 
Następnie pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem, czy są jeszcze inne propozycje 
zmian do porządku obrad? 

 
PoniewaŜ więcej zmian do porządku obrad XXV sesji nie było, Przewodnicząca Rady 
odczytała porządek obrad po zmianach i poprosiła o jego przegłosowanie. 



 3 

Rada Gminy porządek obrad XXV sesji z zaproponowanymi zmianami przyjęła 
jednogłośnie. 
 
 

P u n k t  3 
 

Przyjęcie protokółu z XXIII sesji Rady Gminy  
 

Protokół z XXIV sesji był wyłoŜony na sali obrad przed sesją. Do protokółu nie 
wniesiono uwag. Został przyjęty bez odczytywania. 
 
 

P u n k t  4 
 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków  
 

 
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujących radnych: 
1.radną Wolną Genowefę 
2.radnego Podymę Zbigniewa 
3.radnego Piśniaka Arkadiusza 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 
 
 

P u n k t  5 
 

Informacja Wójta Gminy o działalno ści pomi ędzy sesjami  
 

Wójt Gminy Mokrsko przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami 
/informacja w załączeniu, zał.Nr 2/ 
Dyskusja: 
Radny Szaniec – chciałem podziękować Panu Wójtowi za wyczyszczenie rowu przy 
zbiorniku p.poŜ. Wcześniej po takich pracach pan Garyga musiał jeszcze wywozić, 
poprawiać, a teraz widzę, Ŝe ktoś wykonał fachową robotę 
Radna Grześlak – czy będzie dyskutowany protokół z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Mokrsku na Komisji Oświaty? 
Wójt Gminy – to będzie zaleŜało od radnych.  
Radny Juszczak – chciałem dopowiedzieć, Ŝe OSP OŜarów brała udział w wojewódzki 
zawodach gdzie zajęła 7  miejsce. 
Radny Piśniak – 17 października jest moŜliwość złoŜenia wniosku, czy protest moŜe 
przeszkodzić? 
Wójt Gminy – uwaŜamy, Ŝe powinien przejść, nie moŜemy się poddawać ale musimy 
podjąć kilka nowych zmian o których Pani Marczak dokładnie wytłumaczy. Wczoraj 
został ogłoszony nabór o nazwie edukacja, na pewno będziemy składać wniosek. 

 
Więcej uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było 
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P u n k t  6 
 

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mokrsko  
Nr XXII/117/08 z   dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na   lata 2008-2015. 
 

Głos zabrała pani Beata Marczak – zmiana podyktowana jest faktem, Ŝe startujemy do 
ponownego wniosku. Przy materiałach na sesję otrzymali państwo informację Urzędu 
Marszałkowskiego, Ŝe są jeszcze wolne środki pienięŜne. W tej chwili ogłoszony jest 
nowy konkurs, a zmiana dotyczy roku 2007.We wniosku składanym teraz jest wykreślony 
punkt dot. Kanalizacji. Projekt nasz jest z 1999 r. Przy uzyskaniu pozwolenia na budowę 
nie wymagano tych dokumentów, mimo to Pan Wójt podjął decyzję, Ŝe będziemy 
występować o odpowiednie opinie z SANEPID-u i Starostwa. Jutro upływa termin, nie 
moŜemy wrócić do sprawy wstecz. W tej chwili nie są waŜne przepisy. Wydano wytyczne 
mówiące o takich sytuacjach jak nasza. Procedura nie musi być, ale dla bezpieczeństwa 
mimo wszystko tę procedurę wykonamy. W rozdziale IV i VI zmieniła się kwota projektu, 
realizacja się nie zmieniła. Harmonogram jest bez zmian, budowa kanalizacji w końcówce 
bez zmian. Realizacja przewidywana jest w 2009 r.  
Wójt Gminy – będziemy przygotowywać studium, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w 
stanie powiedzieć jak to będzie wyglądało.  To teŜ będzie do poprawienia tak więc w 
listopadzie znów będzie ten punkt. 
Pani Marczak – Urząd Marszałkowski ma wymogi 
Wójt Gminy – te limity będą teraz wiąŜące, będą blokowały nasze moŜliwości. Jest taki 
program: milion na drogi gminne, moŜna by wystartować. 
Pani Marczak – w załączniku Nr 2 automatycznie zmieniły się te same punkty jak w IV 
części. 
Radny Szaniec – jeśli chodzi po program, miliom na drogi, czy chodzi tutaj o to co mówią 
w telewizji tzn. po 80 km w województwie? Czy my jako gmina się zakwalifikujemy? 
Wójt Gminy –ja nie mówiłem jak to będzie bo nie wiadomo, pani Marczak wydrukuje 
informację i przekaŜe wszystkim. My mamy szansę na jedną duŜą drogę, wtedy trzeba 
znów ująć zmiany w PRL. Droga, która będzie robiona to ta przy muzeum w OŜarowie. 
Przewodnicząca rady Gminy – dziękuję za te informacje i wracamy do zmian w PRL. 
Jeśli chodzi o kanalizację to na pewno będzie. 
Radny Piśniak – musimy dopingować Ŝeby się udało, jeśli się nie uda to ile będzie 
kosztowała gminę ta inwestycja? śadnych dodatkowych inwestycji wówczas nie będzie, 
tak więc musimy dopingować aby się udało. 
Pani Marczak – sytuacja wygląda tak, Ŝe nie są zachwiane roboty budowlane, odbiór 
planowany jest na ten tydzień. PoŜyczkę wykazujemy jako wkład własny. W 2009 roku – 
jeśli projekt nie otrzyma dofinansowania musimy szukać innych środków. Kiedy będzie 
ogłaszany konkurs to na dzień dzisiejszy jest dokumentacja. 
Radny Szaniec – kto ten wniosek sprawdza? Czy robi to jedna osoba cz jakaś komisja. 
Mamy radnych Sejmiku Wojewódzkiego i miech powiedzą jak trzeba. Proponowałbym 
aby zaprosić by wytłumaczyli jak ma to wyglądać. 
Wójt Gminy – w dzieleniu pieniędzmi zawsze tak będzie, my mamy składać takie 
projekty jakie wymagają. Jedna osoba otrzymuje, druga sprawdza, następnie weryfikuje 
komisja. Wystarczy, Ŝe brak jest jednego podpisu i po wniosku. Nikt naprawdę nie wie jak 
sprawdzający do tego podchodzą. Unia Europejska juŜ ma pretensje do tego jak my to 
robimy. Nasi mają duŜo pieniędzy nie wydanych, jak to będzie nie wiadomo. Wystarczy 
jedno uchybienie i koniec. 
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Radny Szaniec – zaprosić tych panów i niech wytłumaczą. Obiecują pieniądze to albo 
będą albo nie. Oni obiecują nam, a my na zebraniach wiejskich obiecujemy.  
Przewodnicząca Rady Gminy – my musimy się do tego przygotować dokładnie, musimy 
im podać tematy aby mogli się przygotować. 
Radny Piśniak  - doczepiają się do tych rzeczy bo mają mało pieniędzy, przecieŜ na 46 
złoŜonych wniosków przeszły 3. 
Pani Marczak – ale środków nie wykorzystano, poniewaŜ ogłoszony jest nowy konkurs. 
Przewodnicząca Rady Gminy – być moŜe jakieś pieniądze czekają, wystarczy dopracować 
wniosek. 
Wójt Gminy – są działania, Ŝe wszystkie odrzucają. 
Pani Marczak – robimy oceny oddziaływania na środowisko, inna gmina nie ma tego a 
otrzymała środki – my nie. Zarzucili nam złe wypełnieni wg punktu, którego nie ma. Z 
przeliczenia wychodzi róŜnica o 1 grosz i zarzuca się, Ŝe to my popełniliśmy błąd a 
obliczył Exel.  
Przewodnicząca Rady Gminy – my dmuchamy na zimne, ubiegamy się o mniejszą kwotę. 
Radny Piśniak – czy z tych 46 odrzuconych wszyscy składają ponownie? 
Wójt Gminy – nie wszyscy składają, bo nie mają projektu. Wynika z tego wiele 
przygotowań Trzeba wiedzieć co poprawić i jak poprawić. 
 
Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały. / zał.Nr 3 / 
 
Rada Gminy Mokrsko podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXV/ 128 /08 w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XXII/117/08 z   dnia 9 sierpnia 2008 r. w 
sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na   lata 2008-2015. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała 5 minutową przerwę. 

 
P u n k t  7 

 
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 – Limity wydatków 
na    wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały 
Rady Gminy    Mokrsko Nr XXII/118/08 z dnia 9 sierpnia 2008 roku. 

 
Pani Marczak - zmiana w limitach związana jest z poborem 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy są pytania? Sądzę, Ŝe szeroko było wyjaśniane w 
poprzednim punkcie. 
 
PoniewaŜ pytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały./zał.Nr 4/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXV/ 129 /08 w sprawie zmiany 
załącznika Nr 2 – Limity wydatków na    wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2008-2010 do uchwały Rady Gminy    Mokrsko Nr XXII/118/08 z dnia 9 sierpnia 2008 
roku. 
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P u n k t  8 
 

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/106/08 Rady Gminy 
Mokrsko z   dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu   Wieluńskiego. 
 

 
Głos zabrał Pan Wójt Gminy – w chodzi tutaj o to, Ŝe kwota, którą gwarantowaliśmy jest za 
mała, a jest to zadanie wspólne. Powiat stwierdził, Ŝe nie ma tych środków, a my musimy 
najpierw uchwalić i z tego ta potrzeba. 
Przewodnicząca Rady Gminy – trzeba dołoŜyć 3.300,00 zł na opracowanie dokumentacji. 
 
PoniewaŜ pytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały./ zał. Nr 5/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXIV/ 130 /08 w sprawie : zmiany 
Uchwały Nr XX/106/08 Rady Gminy Mokrsko z   dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu   Wieluńskiego. 
 
 

 
P u n k t  9 

 
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w bud Ŝecie gminy na 2008 rok  

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła panią Halinę Kowalską o przedstawienie zmian do 
budŜetu gminy na 2008 rok.  

 
PoniewaŜ pytań nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisje Uchwał i Wniosków o 
przedstawienie projektu uchwały./ zał. Nr 6/ 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXIV/ 131 /08 w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2008 rok 
 

P u n k t  10 
 

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – wszyscy radni otrzymali odpowiedzi więc moglibyśmy ich 
nie czytać. Od OSP w Chotowie otrzymaliśmy pismo w sprawie zakupu samochodu /pismo  
w załączeniu, zał. Nr 7/. Otrzymaliśmy równieŜ pismo z SPZOZ Wieluń /pismo zostało 
odczytane, zał. Nr 8/ 
Wójt Gminy -   mają państwo w materiałach program naprawczy. 
Przewodnicząca Rady Gminy – ale data jest tutaj sierpniowa. 
Wójt Gminy – program ten późno do nas wpłynął  
Sołtys D. Komor  - czy rada sołecka musi składać nowy wniosek na wykonanie chodnika, 
plan jest do p. Adamka. 
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Wójt Gminy – projekt jest dotąd co jest zrobione, to juŜ koniec i dalej nie ma. Przed 15 
września zostały złoŜone inicjatywy samorządowe Zmyślona – Ŝeby wykonać przepusty i 
rowy. Interpelacje były złoŜone, zaleŜy teraz od starostwa. 
Przewodnicząca Rady Gminy – inicjatywy przechodzą nam na rok następny  
 
Na dzisiejszej sesji zostały zgłoszone wnioski i interpelacje: 
Radny Majtyka – zgłaszam wniosek o załoŜenie lampy przy parkingu obok szkoły w 
OŜarowie. Jaki jest harmonogram drogi na Brzezinach? 
Wójt Gminy – jeśli chodzi o ciąg dalszy projektu musimy uregulować odcinek, nie wiadomo 
ile musimy na to wydać. Musimy zrobić do końca stycznia, bo do 14 lutego mam nadzieje 
będzie moŜna złoŜyć wniosek, a sprawdzają bardzo dokładnie. Lepiej jest zrobiś przetarg i na 
tym bazować. Potrzebna będzie zgoda właścicieli i zrobienie kosztorysów. Jak będzie 
wszystko zrobione będziemy składać wniosek. 
Radny Szaniec – jeśli chodzi o szpitale to znów brakuje lekarzy, poniewaŜ jak się 
wyspecjalizują to jadą do Wrocławia, łodzi. Wiele razy był opisywany oddział dziecięcy, 
którego remont ma kosztować ponad 1 mln zł, karetka ponad 300 tys. zł. NFZ daje nowe 
warunki. Jeden monitoring kosztuje 30 tys. zł. Zwracają się o pomoc do starostwa, a oni 
odpychają dalej. Cementowania Działoszyn  dokonała zakup na ok. 30 tys. zł.  
Radny Szaniec zgłosił wniosek, by przekazać choćby niewielką kwotę dla Szpitala w 
Wieluniu na zakup aparatu do znieczulania  
Przewodnicząca Rady Gminy – popieram wniosek, powinna być przekazana choć mała 
cegiełka. 
Radna Grześlak – złoŜyła wniosek o zdemontowanie starych znaków informujących o 
cmentarzach i postawieniu nowych 
Wójt Gminy – Starostwo nie chce więc Urząd Gminy musi wykonać.  Na przyszły rok mamy 
plan i pani Karolina Zgondek tym się zajmuje. Jeszcze nie wyrazili na to zgody. 
Radny Majtyka -  w kaŜdej miejscowości powinny być znaki na przysiółki, bo w nocy nikt nie 
znajdzie np. karetka pogotowia. 
Wójt Gminy – znaki muszą odpowiadać wymogom 
Przewodnicząca Rady Gminy -  zgłosiła wniosek o usunięcie chwastów poprzez wykoszenie 
przy nowo postawionym przystanku w Komornikach 
Wójt Gminy – to nie jest teren komunalny, naleŜy on do Rady Sołeckiej w Komornikach 
Radny Szaniec – musi być omówiona sprawa KAMED-u do kiedy jest umowa, czy będzie 
komisja ? 
Wójt Gminy – umowa jest na czas nieokreślony, mamy teraz kontrolę i nie wiemy czego 
będzie dotyczyła. Była rozmowa z p. Mokrim, który  obawia się o umowę. Nie chce zmieniać 
czynszu bo ma duŜe wydatki. 
Radny Piśniak – czy nie byłoby zasadne zaprosić p. Mokriego na komisję, bo wszystko 
widać, Ŝe są niedoróbki w Ośrodku Zdrowia. Jak to będzie w trzech ośrodkach jak w dwóch 
nie potrafi podołać?  
Wójt Gminy – to będzie jako ode mnie i od pana. 
Radny Piśniak – Komisja Oświaty musi się spotkać w sprawie wynagradzania nauczycieli, a 
później omówić  inne punkty. 
Radny Szaniec – najpierw Komisja Oświaty wcześniej musi sama wypracować wniosek, a 
później zaprosić dyrektorów. Trzeba być naprawdę przygotowanym, bo dyrektorzy na pewno 
będą.    
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P u n k t  11 
 

Zamkniecie obrad sesji  
 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad, podziękowała wszystkim 
za udział i następnie zamknęła obrady XXV sesji Rady Gminy Mokrsko. 
 
Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały stanowiące integralna część 
protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały W sprawie 

 
1. XXV/128/08 Zmiany uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XXII/117/08 z  dnia 

9 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Mokrsko na   lata 2008-2015. 
 

2. XXV/129/08 Zmiany załącznika Nr 2 – Limity wydatków na    wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały Rady 
Gminy    Mokrsko Nr XXII/118/08 z dnia 9 sierpnia 2008 roku. 

3. XXV/130/08 Zmiany Uchwały Nr XX/106/08 Rady Gminy Mokrsko z   dnia 
6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu   Wieluńskiego. 
 

4. XXV/131/08 Zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 
 

Na powyŜszym protokół zakończono i podpisano.- 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Anna Wiktorek                         Sabina   Sokół  
 
 
 
 
Protokół niniejszy obejmuje: 
1 Streszczenie przebiegu obrad sesji od strony 1 do 9  
2 Podjęte uchwały od strony 10 –  
3 Załączniki jak niŜej: 
 

Lp. Treść załącznika Ilość stron 
 

1. Wniosek Wójta o zwołanie sesji Rady Gminy 
 

1 

2. Informacja Wójta o działalności pomiędzy sesjami 
 

3 

3. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Mokrsko 
Nr XXII/117/08 z   dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian Planu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na   lata 2008-2015 

25 



 9 

4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 – Limity 
wydatków na    wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-
2010 do uchwały Rady Gminy    Mokrsko Nr XXII/118/08 z dnia 9 
sierpnia 2008 roku. 
 

 
3 

5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/106/08 Rady 
Gminy Mokrsko z   dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu   Wieluńskiego. 

1 

6. Projekt uchwały w sprawie: zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 3 
7. Pismo OSP Chotów w sprawie zakupu samochodu 1 
8.  Pismo z SPZOZ w Wieluniu  
 


