
 Protokół Nr 35/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 26 stycznia 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności 
oraz zaproszeni goście w osobach:

- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
- Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatku i Opłat
- Agnieszka Wilczek  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Przewodniczący Rady - wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał:
1) w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja
2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
2) oraz w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji  Programu „Asystent  osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W/w wnioski przyjęte zostały jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.
 
Wobec powyższego porządek posiedzenia otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.

3.  Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał,  które  Rada  Miejska  podejmować  będzie  na
najbliższej sesji:

a)  w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja
2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,

b)  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Wołczyn  do  realizacji  Programu  „Asystent  osobisty  osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok,

c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok,

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027,

f) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn lub
jej  jednostkom organizacyjnym,  warunków dopuszczalności  pomocy publicznej  w przypadkach,  w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

g)  w  sprawie  wyznaczenia  miejsc  handlu  rolników  i  ich  domowników  produktami  rolnymi  lub
spożywczymi oraz regulaminu tego handlu,

h) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom,

i) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska.
4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2022 r.
5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej w 2022 r.

6. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.



Ad.2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny  Marcin  Pasternak  –  przedłożył  projekt  uchwały  grupy  radnych  w  sprawie  ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, 
- z informacji jakie pozyskał w ościennych gminach jest kwota od 20 do 22 zł za wyjazd,
- po zmianach ustawy jest możliwość uzyskania jednocześnie wypłaty z zakładu pracy i za wyjazd na
akcję ratowniczą.

Pani Matelska – poinformowała, ze projekt uchwały złożony przez grupę radnych, zgodnie ze statutem
Gminy musi zostać zaopiniowany przez Burmistrza i radcę prawnego, 
- projekt ten może być procedowany na kolejnym najbliższym posiedzeniu Rady.

Radny  Pasternak  –  prosił  o  udzielenie  informacji  kto  jest  odpowiedzialny  na  terenie  gminy  za
wyposażenie i zakup sprzętu dla gminnych jednostek OSP,
- jakie zostały poniesione nakłady w 2021 roku z podziałem na kwoty na doposażenie poszczególnych
jednostek,
- dlaczego zakupione stroje strażackie ze środków gminy nie posiadają atestów do udziału w akcjach
z wysoką temperaturą,
- dlaczego w ramach zawartej umowy z OSP Wołczyn w 2017 roku, na podstawie której Burmistrz
użycza użytkowanie remizy strażackiej w Wołczynie (umowa została podpisana przez poprzedni zarząd
i  burmistrza)  Naczelnik  Wydziału  tut.  Urzędu  wzywa  strażaków  do  zmiany  organizacji  układu
struktury  funkcjonowania  OSP  poprzez  stworzenie  w  remizie  stanowiska  pracy  konserwatora,
mechanika
-  dlaczego  Naczelnik  Wydziału  zwracając  się  28  grudnia  2021  r.  wzywa  do  przywrócenia  tego
stanowiska pracy do dnia 3 stycznia z upoważnienia burmistrza,
-  czy  na  terenie  jednostki  OSP może  zostać  stworzone  inne  stanowisko  pracy,  czy  to  pozostaje
w zgodności z innymi przepisami pracy i higieny.

Ad. 3 
Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał,  które  Rada  Miejska  będzie  podejmować  na
najbliższej sesji.

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  -  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia
Gminy Wołczyn do realizacji  Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego  oraz  w sprawie  przystąpienia  Gminy Wołczyn do realizacji
Programu „Asystent osobisty niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego (załącznik do protokołu), 
- podkreśliła, że są to nowe programy, które będą realizowane,
-  Program  „Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  będzie  polegał  na  tym,  że  osoba
niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności w obecności asystenta będzie mogła
wyjść z domu i udać się do lekarza, asystent może też załatwić rehabilitację czy też zrobić zakupy,
- na realizację Programu Ośrodek wnioskował o  środki w kwocie 188 190 zł,
-  natomiast  „Opieka Wytchnieniowa” to jest  tzw.  wytchnienie dla  osoby,  która się  opiekuje  osobą
niepełnosprawną i na ten cel Ośrodek ma otrzymać  66 096 zł.



Waldemar  Łuczek  -  pytał  w  jakim  okresie  będzie  realizacja  tych  Programów,  czy  będą  osoby
dodatkowo zatrudnione, czy będą to pracownicy Ośrodka i ile taka osoba może mieć pod sobą osób
niepełnosprawnych?

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - stwierdziła, że Programy są na cały rok 2022
- „Opieka wytchnieniowa” to jest limit nałożony przez Ministerstwo, czyli 20 godzin na miesiąc,
-  „Asystent  osobisty”  –  to  osoba  niepełnosprawna  może  wskazać  osobę,  która  będzie  się  nią
opiekowała, osoby które będą się opiekowały będą zatrudnione na umowę zlecenie,
- jeżeli osoba niepełnosprawna wskaże pracownika OPS, to będzie zatrudnienie na umowę zlecenie.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  pytał,  czy  np.  wnuczek  opiekujący  się  babcią  ze  znacznym stopniem
niepełnosprawności może złożyć wniosek o opiekę.

Pani Kierownik - odpowiedziała, że nie może to być osoba spokrewniona, może być sąsiadka. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Wołczyn  do  realizacji  Programu  „Opieka
Wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  zaopiniowany
został pozytywnie  jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby  niepełnosprawnej”  –  edycja  2022  realizowanego  ze  środków  Funduszu  Solidarnościowego
zaopiniowany został pozytywnie  jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
(załącznik do protokołu), 
- wniosła autopoprawkę na wniosek Sołectwa Komorzno w ramach funduszu sołeckiego.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  pytał,  w  kwestii  rozdysponowania  nagrody  pieniężnej  uzyskanej
w konkursie rosnąca odporność,  cześć środków przeznaczono na doposażenie sprzętu dla OSP, ale
także na termomodernizację budynku OPS w Wołczynie, czym Burmistrz się kierował w rozdzieleniu
pieniędzy, 
- uważa, że jest to nie w porządku, tak rozdzielone środki, to mieszkańcy powinni skorzystać z tych
pieniędzy,
-  zwracając  się  do  Skarbnik  Gminy  pytał,  jak  widzi  przyszłość  naszej  Gminy  kiedy  wydatki  się
zwiększają, odsetki rosną?

Przewodniczący  Komisji  –  stwierdził,  że  otrzymaliśmy  600  tys.  zł  dofinansowania  do
termomodernizacji i chcąc z tego skorzystać musimy resztę kwoty dołożyć, aby zrealizować to zadanie.

Zastępca Burmistrza – zabierając głos podkreślił, że pozyskana kwota 1 mln zł w ramach konkursu
rozdysponowana  została  na  przebudowę  drogi  w  Wierzbicy,  część  środków  przeznaczamy  na
modernizację remizy w Wołczynie, na zakup wozów bojowych oraz na termomodernizację OPS-u –
musimy dołożyć do kwoty przeznaczonej na termomodernizację ponieważ wartość po przetargu może
być większa.

Skarbnik Gmina – poinformowała jak został  rozdysponowany milion zł,  który gmina otrzymała w
ramach nagrody, t.j.:  500 000 zł  na doposażenie jednostek OSP, 100 000 zł  na termomodernizację



budynku OPS, 350 000 na zadaszenie budynku OSP w Wołczynie,  50 000 na drogę w Wierzbicy
Górnej.
Radny Marcin Pasternak – pytał, czy jako gmina mamy program wsparcia naszych szkół i pozostałych
jednostek gminy w świetle podwyżek,  czy znamy ceny prądu i gazu po podwyżce dla tych jednostek,
jak to wpływa na wydatki bieżące.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że ma już sygnały od kierowników jednostek, że rachunki są zawyżone
w stosunku do tych co płacili,
- trzeba poczekać jeszcze do marca-kwietnia kiedy te tarcze zaczną działać,
- planuje zaprosić księgowe, aby porozmawiać o tych zmianach. 

Radny Marcin Pasternak - zaproponował, aby spróbować w jednostkach zastosować zdalną regulację
zaworów ogrzewania. 

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że trzeba przetrwać rok bieżący, wtedy będziemy mieli rozeznanie jak
gmina będzie funkcjonowała w perspektywie nowych przepisów.

Radny  Waldemar  Antkowiak  –  podkreślił,  że  podział  miliona  odbywał  się  w  uczestnictwie
przedstawicieli OSP,
- nie zgadza się żeby cały milion przeznaczyć na OSP w Wołczynie, trzeba sprawiedliwie rozdzielić.

Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, że w tym roku bardzo dużo się zmieniło, wydatki są większe, 
- na dzisiejszej sesji  będzie podejmowana uchwała odnośnie diet  dla sołtysów przy podwyżce diet
radnym były sygnały, aby podwyżkę też otrzymali sołtysi dlatego tez taki projekt został przedłożony.

Zastępca Burmistrza - dodał, że trzeba spokojnie podchodzić do tej sytuacji, 
- samorządy są postawione w trudnej sytuacji, zadania są zaplanowane, ale czy w ciągu roku one będą
zrealizowane i w jaki sposób to jest wielka niewiadoma,
- musimy na bieżąco analizować dochody i wydatki,
-  przez  ostatnie  lata  wykonaliśmy  termomodernizacje  budynków  oświatowych  i  Wołczyńskiego
Ośrodka Kultury, które miały na celu przynieść oszczędności.

Radny Adam Zarych -  stwierdził,  że mówi się o wielkich remontach jednostki OSP w Wołczynie,
a w Szymonkowie samochód jest w złym stanie,
- trzeba zwrócić też uwagę na inne potrzeby między innymi na to, że pacjenci do poboru krwi stoją
w kolejce na dworze jest zima i ludzie marzną.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że gmina nie może inwestować na nie swoich obiektach.

Skarbnik Gminy - podkreśliła, to że pacjenci stoją na dworze, to z powodu ograniczeń covidowych,
poza tym to nie jest zadanie gminy.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2022  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Następnie  Skarbnik  Gminy  -  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2022 – 2027 (załącznik do protokołu), 



- zmiany wynikają ze zmian w budżecie, 
- na zadania, które były zapisane w budżecie i wieloletniej prognozie zostały zaciągnięte zobowiązania
i trzeba poprawić limity,
- wprowadza się realizację programów Erasmus, które nie zostały zrealizowane w 2021r. w Zespole
Szkół z powodu pandemii, są to zadania wieloletnie i dlatego trzeba je wprowadzić w WPF na 2022
rok.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2027 został zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mający charakter
cywilnoprawny,  przypadających  Gminie  Wołczyn  lub  jej  jednostkom  organizacyjnym,  warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organów do tego uprawnionych (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

W/w  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13  członków
Komisji. 

Zastępca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników
i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu (załącznik do
protokołu),
- przedłożony projekt uchwały wynika z wejścia w życie nowej ustawy przyjętej pod koniec 2021 roku,
-  ustawa  ma  na  celu  stworzenie  dla  rolników  pozyskania  dodatkowego  źródła  dochodów
i umożliwienie im handu płodami rolnymi wytworzonymi w swoim gospodarstwie,
-  wskazujemy im nasze targowisko jako miejsce tego handlu, dodatkowo za handel w te dni rolnicy nie
ponoszą opłaty targowej.

Radny Waldemar Łuczek – pytał, czy trzeba być rolnikiem, aby sprzedawać płody rolne. 

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że w ustawie jest mowa o rolniku i jest również definicja kto jest
rolnikiem.

Radny Mały  -  zasugerował,  że weryfikację  można przeprowadzić,  czy jest  to  rolnik na podstawie
ostatniego odcinka opłaty za KRUS. 

Radny Mały - stwierdził, że mamy w budżecie mamy zaplanowane dochody z tytułu opłaty targowej,
zarządca pobiera opłaty za handel na targowisku, czy ma takie prawo, czy ustawodawca zniósł opłatę
targową?

Skarbnik Gminy – odnosząc się podkreśliła, że tylko w 2021 r. ustawa covidowa zwalniała z opłaty
targowej i gmina otrzymała rekompensatę tylko roku 2021. 



Projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  miejsc  handlu  rolników  i  ich  domowników  produktami
rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie
w obecności 13 członków Komisji.

Przewodniczący Rady - przedstawił projekt w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
(załącznik do protokołu), 
- przedłożony projekt jest odpowiedzią na głosy jakie były na Komisji,
- zrobione zostało rozeznanie jak przedstawiają się podwyżki w innych gminach i nasza proponowana
kwota miesięcznej diety Sołtysa nie jest najwyższą dietą porównując z gminami. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  przyznawania  diet  sołtysom  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji. 1 radny opuścił salę obrad.

Następnie Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa
Ligota Wołczyńska (załącznik do protokołu),
- mieszkańcy przysiółka Ligota Mała chcą się odłączyć od sołectwa Ligota Wołczyńska. 

Zastępca Burmistrza - podkreślił, że doszło do porozumienia takiego, że zostanie zwiększony skład
członków Rady Sołeckiej o jedna osobę, aby umożliwić wejście do Rady Sołeckiej przedstawicielowi
Ligoty Małej,  aby miał  również wpływ na podział  funduszu sołeckiego,  żeby część środków była
przeznaczona na przysiółek, 
-  w  przeszłości  mieszkańcy  przysiółka  byli  informowani  o  zebraniach,  ale  do  tej  pory  nie  było
zainteresowania. 

Pani  Matelska -  poinformowała  o procedurze  jakie  obowiązują  przy  zmianie  statutu sołectwa,  t.j.:
przedmiotowy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez mieszkańców danego sołectwa, co stało
się faktem poprzez odbycie zebrania wiejskiego, które opiniowało projekt uchwały, 
- projekt ten zaopiniowany został pozytywnie przez mieszkańców Sołectwa Ligota Wołczyńska,
-  po podjęciu tej  uchwały przez Radę Miejską,  uchwała zostanie  przesłana do nadzoru Wojewody
Opolskiego  i  do  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego,  uchwała
uprawomocni się po 14 od dnia ogłoszenia, po tym czasie zgodnie ze Statutem Sołectwa może zostać
zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uzupełniony skład Rady Sołeckiej. 

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów. 
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymujących się – 1 radny.



Ad. 4 
Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji – zaproponował ramowy plan pracy Komisji na 2022 rok, tj.:
Styczeń – rozpatrzenie spraw bieżących,
Luty  –  rozpatrzenie  spraw  bieżących  oraz  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ochotników

Skarbnik Gminy - odnosząc się do sprawy ekwiwalentu dla strażaków podkreśliła, że Burmistrz jest
bardzo zaangażowany w sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych, między innymi kwestię ekwiwalentu,
- w związku z tym, że jest nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych i jest przygotowywana
nowa uchwała w tej sprawie zaangażowała się w jej przygotowanie,
- aktualnie mamy uchwałę z 2010 r.,
- do tej pory strażacy nie korzystali z wypłat ekwiwalentu, zrzekli się na rzecz doposażenia swoich
jednostek,
- w zeszłym roku wpłynęło pismo o chęci pobierania ekwiwalentu,
- przygotowujemy projekt uchwały zgodnie z nowymi przepisami i ustalamy wysokość stawki,
- zdecydowaliśmy, że projekt zostanie przedłożony Radzie na posiedzenia w lutym, w styczniu nie
wpłynął żaden wniosek, który miał by być rozliczony,
- uważa, że stawka powinna być rozdzielona na kwotę za akcje ratownicze i za szkolenia.

Radny Szczepan Mały -  również uważa,  że kwotę należy zróżnicować,  ponieważ strażacy biorący
udział w szkoleniu, czy zabezpieczeniu imprezy ponoszą inny wysiłek niż w akcji ratunkowej.

Przewodniczący Komisji – kontynuując propozycje planu pracy
Marzec – informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn oraz
rozpatrzenie spraw bieżących,
Kwiecień - rozpatrzenie spraw bieżących oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Wołczyn,
Maj – stan dróg powiatowych spotkanie z zarządcą, rozpatrzenie spraw bieżących.
Czerwiec – rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
Lipiec - rozpatrzenie spraw bieżących,
Sierpień – rozpatrzenie spraw bieżących,
Wrzesień – rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2022 r., oraz
rozpatrzenie spraw bieżących.
Październik – rozpatrzenie spraw bieżących,
Listopad – informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, rozpatrzenie
spraw bieżących,
Grudzień  –  zaopiniowanie  projektu  uchwały  budżetowej  i  wieloletniej  prognozy  finansowej,
rozpatrzenie spraw bieżących.

Radny Łuczek – zaproponowała wprowadzić do planu pracy Komisji tematu dotyczącego stanu dróg
powiatowych.

Radny Pasternak – zaproponował, aby do tego tematu zaprosić naszych radnych powiatu.  

Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby tematem zając się w maju br.

W/w  propozycje  do  planu  pracy  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  zostały  przyjęte
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji. 1 radny opuścił salę obrad.



Ad. 5 
Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej w okresie od
stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. (załącznik do protokołu).

Ad 6. 
Odpowiedzi na pytania i inne zapytania. 

Przewodniczący  Komisji  -  poinformował,  że  do  Biura  Rady  Miejskiej  wpłynęło  sprawozdanie
o średnich  wynagrodzeniach  nauczycieli  w 2021 roku,  sprawozdanie  udostępnione  jest  do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej.
W dalszej kolejności pytał, czy ktoś dzisiaj odpowie na zadane pytania radnego Pasternaka.

Radny Pasternak – stwierdził,  że wypowiedź miała formę pytań ale intencją było zasygnalizowanie
problemu jaki został jemu przedstawiony.

Skarbnik Gminy – w odpowiedzi na jedno z pytań stwierdziła, że nie prowadzimy ewidencji zakupów
na poszczególne jednostki,
-  Gmina  ma  obowiązek  zabezpieczyć  utrzymanie  gotowości  bojowej  OSP,  a  osoba  zajmująca  się
z ramienia Urzędu OSP gwarantuje nam to, że wyposażenie rozdysponowane jest racjonalnie i według
potrzeb.. 

Zastępca Burmistrza -  stwierdził,  że informacje jakimi dysponuje Wydział Urzędu w zakresie tych
pytań udzielone zostaną w ramach dyskusji na następnej Komisji. 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


