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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”  

 

za 2014 rok  
 

I.Dane organizacji  

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

 Polska 

Województwo  

Świętokrzyskie 

Powiat  

Staszowski 

Gmina  

Staszów 

Ulica – 

 

Nr domu  

90 

Nr lokalu – 

 

Miejscowość  

Wiązownica Kolonia 

Kod pocztowy  

28-200 

Poczta  

Staszów 

Nr telefonu  

516 788 118 

 Nr faxu –  

  

E-mail  

info@dolinakacanki.pl 

Strona www 

 www.dolinakacanki.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

03.06.2013 

5. Numer REGON 0000464319 6. Numer KRS  260701646 

mailto:info@dolinakacanki.pl
http://hosting0275759.az.pl/index.php
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Jacek Piwowarski – prezes  

Maria Swatek – wiceprezes  

ks. Wiesław Opiat - wiceprezes  

Marianna Szczepańska - skarbnik 

 Zdzisław Bednarczyk - sekretarz 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru) 

Anna Jońca - przewodnicząca 

Aleksander Pietrow – zastępca 

Henryk Jazgara - sekretarz 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 

b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

c) pomoc społeczna, w tym dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin, 

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

e) krajoznawstwo, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  

f) upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

g) działania na rzecz integracji społecznej i europejskiej, 

h) promocja i organizacja wolontariatu, 

i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnej, 

k) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, 

l) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

m) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

n) wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na 

rzecz dobroczynności, sportu, czytelnictwa, sztuki, kultury, 

edukacji, ekologii, oświaty i ochrony zdrowia, 

o) ochrona środowiska,  

p) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, 

q) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, 

pielęgnowanie   tradycji, popularyzację dziedzictwa kulturowego, 

duchowego i kulinarnego,  

r) upowszechnianie wiedzy o historii regionu, 

s) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz 

jego promocja, 

t) ochrona zabytków i trwałego dziedzictwa kulturowego regionu, 

u)  wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu, 

v) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

w) ratownictwo i ochrona ludności, 

x) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

y) działalność wydawnicza, 

z) popularyzowanie wiedzy i umiejętności wśród społeczeństwa z 

dziedziny technologii informacyjnych. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji 
na podstawie statutu organizacji)                         

a) finansowe i merytoryczne wspieranie osób prawnych i fizycznych, 

b) organizowanie pomocy materialnej dla rodzin objętych 

bezrobociem, zubożeniem, 

c) organizowanie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz 

dzieciom niepełnosprawnym, 

d) podejmowanie działań wyrównujących szanse edukacyjne, 

e) rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz organizowanie 

czasu wolnego,    w tym wyjazdów na wypoczynek, 

f) organizacja i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć socjoterapeutycznych, 

psychoedukacyjnych i wychowawczych, 

g) organizowanie wypoczynku,  imprez kulturalnych, rekreacyjnych, 

sportowych i turystycznych, których celem jest  integracja i 

wzmacnianie więzi międzyludzkich, w tym międzypokoleniowych, 

h) podejmowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i 

sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób starszych, 

i) organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych, plenerów, 

konkursów i spotkań twórczych.  

j) organizowanie odczytów i spotkań poświęconych historii, 

ochronie dóbr kultury, a także środowiska naturalnego, 

k) organizowanie i prowadzenie izb pamięci oraz muzeum 

regionalnego, 

l) rozwijanie zainteresowań i kompetencji członków stowarzyszenia i 

wspólne działanie dla realizacji celów wyższych będących poza 

partykularnymi interesami grup czy jednostek.  

m) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów i 

studentów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji 

życiowej oraz finansowanie nagród i innych form motywacji             

w procesie edukacyjnym,  

n) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących 

ochrony środowiska i właściwego stosunku do zwierząt oraz 

innych składników przyrody żywej, 

o) organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie 

zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju, 

p) gromadzenie eksponatów i zbiorów dokumentujących przeszłość i 

teraźniejszość regionu, 

q) działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, 

wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych 

publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy                   o 

regionie, 

r) propagowanie turystycznych i kulturowych walorów regionu, 

s) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich 

wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz 

własnych wydawnictw, 

t) Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-

szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, 

konferencji, doradztwo oraz publikację materiałów w formie 

plakatów, broszur, gazet, książek, stron internetowych itp., 

u) współdziałanie z administracją państwową i samorządową oraz 

organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, prywatnymi i 

środkami masowego przekazu w celu propagowania i realizacji 

celów stowarzyszenia, 

v) współpraca z innymi organizacjami. 
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II.Charakterystyka działalności organizacji w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności organizacji 

1. Opis 
głównych 
działań 
podjętych 
przez 
organizację 

 W minionym roku odbyło się 10 zebrań stowarzyszenia, na których podjęto 8 uchwał. Członkowie 
Zarządu spotykali się kilkadziesiąt razy w zależności od potrzeb. Nasza organizacja liczy obecnie 21 
członków i ciągle się powiększa. 

 Od stycznia do czerwca realizowaliśmy projekt Nie ma nudy jest cajon w ramach programu 
Akademia Orange. Na ten cel pozyskaliśmy 18 tysięcy złotych, a łączna wartość projektu, to 20 
tysięcy. W ramach działań w partnerstwie z Placówką Wsparcia Dziennego – świetlicą Jutrzenka w 11 
świetlicach na terenie gminy Staszów przeprowadziliśmy warsztaty gry i budowania instrumentów. 
Odbył się wyjazd do Kapkaz i koncert finałowy. Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Cały proces 
działania dostępny na stronie cajon.dolinakacanki.pl 

 Od stycznia do końca roku nasze stowarzyszenie było objęte pomocą przez  OWES w Opatowie w 
ramach wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Skorzystaliśmy ze szkoleń, doradztwa jak 
również specjalistycznych porad z dziedziny prawa, księgowości, marketingu oraz doradztwa 
biznesowego. W ramach uczestnictwa odbyliśmy także dwie wizyty studyjne. 

 Od maja do końca wakacji wsparliśmy okoliczną młodzież z grupy „Ekipa na pięć” w realizacji 
projektu w ramach Lokalnego Programu Grantowego dla Młodzieży Mania Działania. Młodzi ludzie 
malowali most przy pałacu, zbierali stare zdjęcia i pomagali w organizacji rajdu rowerowego. 

 Stowarzyszenie Dolina Kacanki wraz z sołectwem Wiązownica Kolonia zorganizowała w lipcu drugi 
EKO FESTYN. W ramach zadania publicznego, które realizowaliśmy w ramach konkursu z UMiG w 
Staszowie  nasza impreza miała odpowiednią oprawę. Stowarzyszenie zdobyło ogromną liczbę 
nagród, które zostały rozdane w licznych konkursach i konkurencjach. Podczas imprezy zebraliśmy 
blisko 300 kg elektro śmieci i 2 kg baterii, a w sołectwie odbyła się akcja szczepienia psów. 
Zaangażowanie niemalże wszystkich członków stowarzyszenia i okolicznej ludności zaprocentowało 
efektowną imprezą, wyjątkową w skali regionu. Liczymy, że w ubiegłym roku EKO FESTYN odwiedziło 
kilkaset osób. 

 W lipcu podpisaliśmy umowę z ODL w Staszowie na realizację projektu Tour de Kologne. Przez całe 
wakacje przygotowywaliśmy się wraz z Kołem Grodzkim PTTK. Klubem Rowerowym w Staszowie do 
rajdu rowerowego. Impreza finałowa odbyła się końcem sierpnia. Dzięki wsparciu wielu osób i 
instytucji rajd był wydarzeniem na skalę regionu i przyciągnął koneserów zdrowego trybu życia. 
Podziękowania dla Klubu Rowerowego, Pałacu Dzięki i panu Wiktorowi Bednarczukowi za 
przygotowanie świetlnej imprezy. Uczciliśmy także w ten sposób 25 lat Wolności dzięki wsparciu 
Fundacji Wspomagania Wsi. Był rajd, konkursy, pokaz starych zdjęć i plakatów. Ufundowaliśmy dwa 
rowery górskie jako nagrody i wiele innych wyróżnień. Dzięki projektowi powstało 8 tablic 
informacyjnych, które w różnych częściach naszej okolicy przekazują wiedzę o regionie. 

 W wakacje Stowarzyszenie Dolina Kacanki wraz z Fundacją FARMa i Biblioteką Publiczną w Staszowie 
rozpoczęły projekt Młodzi Gospodarze w ramach Lokalnego Partnerstwa PAFW. Projekt będzi trwał 
do końca sierpnia 2015 roku i zakłada powstanie trzech Młodzieżowych Rad Sołeckich na terenie 
gminy Staszów oraz stworzenie przestrzeni do działania dla młodzieży mieszkającej na wsi. 

 W październiku odbył się II Rajd Doliną Kacanki. Tym razem odwiedziliśmy Podwale. Rajd połączony z 
noclegiem w siedzibie stowarzyszania skupił 15 osób, które pieszo pokonały kilku kilometrowy 
dystans. 

 Również w październiku członkowie naszego stowarzyszenia wystąpili na żywo w audycji radiowej 
transmitowanej z Pałacu Dzięki przez Radio Kielce. 

 W listopadzie przystąpiliśmy do projektu „Wioski tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich 
organizacji pozarządowych” to jeden z 9 wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach programu 
„Obywatele dla Demokracji” (projekty systemowe) realizowanego przez Fundację im. Stefana 
Batorego w Warszawie. 

 16 grudnia zorganizowaliśmy porady prawne dla mieszkańców okolicy, z których skorzystało 6 
rodzin. 

 Dla potrzebujących dzieci z Wiązownicy Kolonii przeprowadziliśmy akcję zbierania paczek, które 
przekazaliśmy przed świętami. 

 Stowarzyszenie pozyskało z PwC meble biurowe 
To był aktywny rok, pełen sukcesów, wyzwań i pracy na rzecz naszej społeczności. To dzięki 

zaangażowaniu członków stowarzyszenia, wolontariuszy, licznych organizacji i instytucji można z całą 

pewnością powiedzieć, że to był dobry rok. Dziękujemy wszystkim za pomoc. 

http://www.cajon.dolinakacanki.pl/
http://owes-swietokrzyskie.pl/informacje-o-projekcie
http://www.maniadzialania.pl/projekty/ekipa-na-piatke/
http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=32
http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=507
http://mlodzigospodarze.pl/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.742464632485854.1073741889.504180732980913&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=QIMs-Om7aF8
http://wioskitematyczne.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=CRbBwill6m8
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności (Należy wskazać np. „gmina”, 

„powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

 Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 
fizyczne 

5000 

Osoby  
prawne 

5  

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

     Działalność organizacji ma na celu wspieranie inicjatyw społecznych 
poprzez edukację, kulturę i aktywne spędzanie wolnego czasu oraz 
gromadzenie funduszy na działania takie jak:  

 wspieranie inicjatywy mieszkańców regionu, 

 edukację ekologiczną i działania w celu ochrony środowiska i 
zwierząt, 

 działania mające na celu ochronę i poprawę sytuacji grup 
społecznych zagrożonych wykluczeniem, 

 wspieranie postaw patriotycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury i historii naszego regionu, 

 działaniem na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. 

Kod PKD:  94.99.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
nieodpłatnej działalnośc 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”) 

Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
TAK 

  

 

2. Opis przedmiotu odpłatnej działalności 
statutowej  
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

  
a) Działalność wydawniczą i informacyjną,  

b) Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, 

c) Organizację imprez i akcji promocyjnych,  

d) Organizacja wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów, 

e) Działalność edukacyjną i dydaktyczną,  

f) Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych 

przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku 

publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz 

przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych 

oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających 

wykluczeniu społecznemu. 

 
 

Kod PKD: 94.99.Z 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności statutowej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”) 

 
Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) 
 

 

 
28 645,47zł  

 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
28 645,47zł  

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
- 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
Nie dotyczy 

4. Przychody z działalności finansowej 
- 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
- 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
    24 000 zł   - 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
- 

b) ze środków budżetu państwa 
- 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
1000 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 23 000 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
3450 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 955 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
1790 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
705 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
- 

e) ze spadków, zapisów 
- 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) 
- 

g) z nawiązek sądowych 
- 

h) ze świadczeń pieniężnych   
- 

8. Z innych źródeł 
1 145,47 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 50,00 zł 

3. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem 
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Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 26558,36 zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 26540,36 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 00,00 zł 

c)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, 
podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, 
amortyzacja 

18,00 zł 

IV. Personel organizacji w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji) 

                                                                                              
0 osób 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty 
 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych 
miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej 
na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po 
przecinku) 

 0 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
 3 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków TAK  

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

       21 osób fizycznych 
 
         0 osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 1 członka 
 
organizacja nie straciła członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, 
czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

TAK  

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym i czasu pracy) 

35 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  15 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

 3 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 5 osób 

e) inne osoby 15 osób 
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