DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 12 marca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Kuczyńska

Poz. 1206

Data: 2019-03-12 11:46:08

UCHWAŁA NR V/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1, 2 i 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r.
poz. 994 ze zm. ) Rada Miejska w Redzie ustala co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miasto Reda, zwane dalej
„Konsultacjami”, dotyczące wydzielonej części budżetu miasta Redy na 2020 rok, zwanej dalej „Budżetem
Obywatelskim”.
§ 2. 1. Przewidywana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2020 roku wynosi
375.000,- zł.
2. Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
zostanie zatwierdzona przez Radę Miejską w Redzie w budżecie miasta na 2020 rok.
§ 3. 1. Celem konsultacji jest:
1) uzyskanie od mieszkańców Gminy Miasto Reda propozycji projektów, dotyczących zadań znajdujących się
w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Reda,
2) dokonanie przez mieszkańców miasta Redy wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego.
2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy miasta Redy.
3. Zasady konsultacji Budżetu Obywatelskiego, o których mowa w § 1, stanowią załącznik nr 1 do
Uchwały.
4. Zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na Formularzu Zgłoszeniowym projektu
do Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały, wraz z załączoną listą, co najmniej
15 mieszkańców miasta Redy popierających dany projekt, która stanowi załącznik nr 3.
§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Redy do powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
2. Ustala się wzór ”Karty analizy zgłoszonego projektu", który stanowi załącznik nr 4.
3. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego oceni projekty pod względem prawidłowości ich przygotowania
oraz przeanalizuje możliwość ich realizacji w ciągu roku budżetowego.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia projektu sporządza się Protokół Uzgodnień projektu do Budżetu
Obywatelskiego, stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały.
§ 5. 1. Głosowanie nad propozycjami projektów do Budżetu Obywatelskiego przeprowadza się w formie
elektronicznej, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu
2. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na jeden projekt.
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§ 6. Burmistrz Miasta Redy w drodze zarządzenia:
1) określi harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2020,
2) powoła w liczbie od 5 do 9 osób Komisję ds. Budżetu Obywtelskiego 2020
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kazimierz Okrój
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/52/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 marca 2019 r.
ZASADY KONSULTACJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE MIASTO REDA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, stosowanych przy wybieraniu
w trybie głosowania projektów wskazanych przez mieszkańców do realizacji z wydzielonej części
wydatków z budżetu miasta Redy na 2020 rok.
2. Przedmiotem konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 1 będą projekty, które mogą dotyczyć
wszystkich spraw znajdujących się w kompetencji Gminy Miasto Reda.
3. Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Budżetu
Obywatelskiego zostanie zatwierdzona przez Radę Miejską Miasta Redy w budżecie miasta na 2020 rok.
§ 2. 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego są finansowane projekty, których realizacja jest możliwa
w trakcie jednego roku kalendarzowego, a planowane wydatki na realizację jednego projektu nie przekroczą
75.000,- zł.
2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie warunkiem jest, aby Gmina lub
jednostka organizacyjna Gminy, posiadała prawo dysponowania przedmiotowym terenem lub mogła takie
prawo uzyskać w czasie umożliwiającym realizację projektu w trakcie jednego roku budżetowego (przy
czym koszty ewentualnego pozyskania terenu wliczone zostaną do kosztów realizacji wniosku).
3.Teren, na którym zostanie zrealizowany projekt musi być terenem dostępnym dla ogółu mieszkańców.
Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów
§ 3. Każdy mieszkaniec ma prawo do złożenia tylko jednego projektu w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
§ 4. 1. Zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się drogą elektroniczną na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Redzie lub w formie papierowej na Formularzu Zgłoszeniowym projektu,
wraz z załączoną listą co najmniej 15 mieszkańców miasta Redy popierających projekt (Formularz
Zgłoszeniowy projektu stanowi załącznik nr 2 do Uchwały).
2. Lista osób popierających projekt musi być wypełniona w sposób czytelny, np. pismem drukowanym,
zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz musi być podpisana przez wszystkie osoby wpisane na
listę (lista osób popierających stanowi załącznik nr 3 do Uchwały).
3. Druk Formularza Zgłoszeniowego projektu do Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie
internetowej oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.
4. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego w wersji papierowej
należy składać w Biurze Obsługi Interesanta.
5. Projekty rejestrowane będą w kolejności zgłaszania na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie.
6. W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy Redy mają możliwość wglądu do złożonych Formularzy
Zgłoszeniowych projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz dokumentów, z wyłączeniem danych
Wnioskodawcy oraz listy mieszkańców miasta Redy popierających dany projekt.
Rozdział 3.
Weryfikacja projektów
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§ 5. 1. Oceny zgłoszonych projektów dokona Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zwana dalej
„Komisją”.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego, wybrani przez członków Komisji na pierwszym posiedzeniu.
3. Burmistrz Miasta Redy zapewni Komisji warunki techniczno-organizacyjne do pracy.
4. Do zadań Komisji należy:
1) analiza kompletności pod względem formalnym Formularza Zgłoszeniowego projektu do Budżetu
Obywatelskiego;
2) analiza merytoryczna zgłoszonego projektu;
3) wypełnienienie "karty analizy zgłoszonego projektu" (stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały);
4) stworzenie listy projektów zakwalifikowanych oraz projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.
5. Dokonując analizy merytorycznej propozycji projektu Komisja rozpatruje, czy projekt:
1) należy do zakresu zadań własnych Gminy Miasto Reda;
2) jest zgodny z prawem, w tym z prawem lokalnym;
3) jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku
z przepisami odrębnymi;
4) jest zlokalizowany na terenie, do którego Gmina Miasto Reda posiada prawo dysponowania, a jeżeli
nie, to czy Gmina Miasto Reda może takie prawo uzyskać w czasie pozwalającym na realizację projektu
w trakcie jednego roku budżetowego;
5) jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
6) szacunkowy koszt projektu nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego załącznika;
7) jest technicznie wykonalny;
8) spełnia wymogi w zakresie gospodarności zgodnie z art. 44 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), gdzie m. in. wydatki publiczne powinny być
dokonywane:
a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. Komisji przysługuje prawo zasięgnięcia opinii i przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji
projektów z merytorycznymi komórkami Urzędu Miasta w Redzie i jednostkami organizacyjnymi Gminy
Miasto Reda
§ 6. 1. W przypadku wątpliwości dotyczących zgłoszonego projektu, Komisja może zwrócić się
do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia lub uzupełnienie projektu.
2. Uzupełnieniu nie podlega lista mieszkańców miasta Redy, popierających dany projekt.
3. Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia lub poprawek projektu w terminie 7 dni od dnia wezwania
w formie pisemnej lub ustnej.
4. Z dodatkowych uzgodnień i wyjaśnień sporządza się Protokół Uzgodnień (stanowi załącznik nr 5 do
Uchwały).
5. Zgłoszenia,
procedowaniu.

których

wnioskodawca

nie uzupełnił

lub

nie poprawił,

nie podlegają

dalszemu
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6. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych, Komisja zwraca się do wnioskodawców
z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. Komisja
wypełnia Protokół Uzgodnień (stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały).
§ 7. Sporządzona przez Komisję lista projektów, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 4 podlega publikacji na
stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie.
§ 8.1 Wnioskodawca odrzuconego przez Komisję projektu ma prawo do złożenia pisemnego odwołania,
które składa do Burmistrza w terminie 3 dni od daty opublikowania listy na stronie internetowej Urzędu
Miasta w Redzie.
2. Burmistrz rozpatruje odwołania, o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania
i publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie ostateczną listę projektów zatwierdzonych
oraz odrzuconych.
Rozdział 4.
Wybór projektów
§ 9. 1. Projekty zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Redy są poddawane pod głosowanie, w terminie
podanym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego 2020.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta Redy.
3. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Redzie oraz
w przypadku osób niezameldowanych w Redzie, na podstawie rejestru wyborców. Osoby nieznajdujące się
w bazie meldunków ani rejestrze wyborców mogą złożyć oświadczenia o zamieszkaniu (podać imię,
nazwisko i adres) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie, celem znalezienia się na liście
osób uprawnionych do głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego.
4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, uniemożliwia wzięcie udziału w głosowaniu.
5. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej, pod adresem wskazanym na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Miasta w Redzie.
6. Głosujący podaje swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do
głosowania.
7. Podczas okresu wyznaczonego do głosowania w Urzędzie Miasta w Redzie będzie działał punkt
konsultacyjny, w którym będzie można oddać głos, czynny w godzinach pracy urzędu. Wolontariusze będą
pomagać w oddaniu głosu każdej osobie, która zgłosi taką potrzebę w kilku miejscach na terenie miasta.
Lista lokalizacji punktów zostanie opublikowana na stronie internetowej.
8. Każdy mieszkaniec miasta Redy może oddać jeden głos na jeden projekt, wybrany spośród listy
projektów zatwierdzonych do głosowania.
9. Głosowanie odbywa się nie krócej niż przez okres 7 dni roboczych.
§ 10. 1. Wynik konsultacji jest sumą głosów oddanych na poszczególne projekty.
2. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.
3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej projektów, o kolejności na liście
zadecyduje losowanie, które przeprowadza Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.
4. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się te projekty, które uzyskały największą
liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały.
5. Projekty wybrane do realizacji zadania „Budżet Obywatelski 2020” przekazane zostaną do wykonania
do referatów Urzędu Miasta w Redzie lub jednostek organizacyjnych Miasta. Środki na realizację projektów
zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto Reda.
6. Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Redzie oraz w formie komunikatu prasowego w Miejskim Biuletynie Informacyjnym.
Rozdział 5.
Przetwarzanie danych osobowych
§ 11. 1. W celu realizacji zadań określonych uchwałą przetwarzane są dane osobowe uczestniczących

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–6–

Poz. 1206

w procesie Budżetu Obywatelskiego mieszkańców Gminy Miasta Reda w następującym zakresie:
1) adres zamieszkania;
2) imię i nazwisko;
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest
Burmistrz Miasta Redy lub osoba przez niego upoważniona.
3. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu realizacji procedury Budżetu
Obywatelskiego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/52/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 marca 2019 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU
DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK.
1. Dane osobowe wnioskodawcy*
1) Imię i nazwisko:
2) Adres zamieszkania:
3) Kontakt: tel. …………………; e-mail ………………………
(należy podać imię, nazwisko, o ile to możliwe nr telefonu oraz adres e-mail)
2. Podstawowe informacje*
a) Tytuł projektu:
b) Lokalizacja projektu:
3. Cele projektu*
(ok. 100 wyrazów)
4. Opis projektu*
(należy przedstawić opis projektu, ok. 400 wyrazów)
5. Uzasadnienie*
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany
w wyniku projektu, ok. 200 wyrazów)
6. Zakres projektu*
(należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, ok.
100 wyrazów)
7. Ochrona środowiska (zalecane)
(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, ok.
150 wyrazów)
8. Szacunkowy kosztorys*
Składowe projektu
1.
2.
3.
…
RAZEM

Koszt

9. Przewidywane koszty eksploatacji i utrzymania projektu, jeśli występują
( w ujęciu jednego roku, np. koszty energii, wody, sprzątania, konserwacji, itp.)
Eksploatacja i utrzymanie
1.
2.
3.

Koszty szacunkowe
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…
RAZEM
10. Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym*
.......................................zł
11. Zgoda zarządzającego terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
(Podpis, data)
Dodatkowe załączniki: mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektu. wizualizacja
projektu, zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, dokumentacja techniczna.
* Pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE!
Przetwarzanie danych
13.Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1)administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Redzie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 33, 84240 Reda;
2)Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Redzie, e-mail: iod@reda.pl;
3)Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym;
4)Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
w Gminie Miasto Reda;
5)podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo kontroli przetwarzanych danych,
które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania;
6)Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7)Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mam prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Budżetu Obywatelskiego;
9)Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podpis wnioskodawcy…………………
14. Dodatkowe oświadczenia
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym
projektu Budżetu Obywatelskiego dla potrzeb wdrażania Budżetu Obywatelskiego.
Wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację nazwy projektu i skrótowego opisu projektu dla potrzeb
upublicznienia treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym projektu do Budżetu Obywatelskiego.
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasto Reda.
Data i podpis wnioskodawcy projekt: ……………………………………...
*w przypadku osób małoletnich wymagana jest akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego
………………………………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/52/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 marca 2019 r.
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020*
Nazwa projektu…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Wnioskodawcy………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem/-am/
osobowych i ją akceptuję.*

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Imię i Nazwisko

się

z

klauzulą

informacyjną,

Adres zamieszkania

dotyczącą przetwarzania danych

Podpis

*Lista osób popierających projekt musi być wypełniona w sposób czytelny, np. pismem drukowanym, zawierać imię i nazwisko,
dane adresowe (adres zamieszkania) oraz musi być podpisana przez wszystkie osoby wpisane na liście.
* Podpis na liście poparcia jest równoznaczny z akceptacją klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679z dnia 27kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych poprzez wpis na listę poparcia projektu do
Budżetu Obywatelskiego, jest Burmistrza Miasta Redy z siedzibą w Redzie, ul. Gdańska 33 84-240 Reda,
e-mail: sekretariat@reda.pl
2. Burmistrz Miasta Redy wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@reda.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w art. 5a ustawie
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwale
nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie
miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w
tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu
innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
6. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych
danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/52/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 marca 2019 r.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/52/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 marca 2019 r.
PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ
projektu do Budżetu Obywatelskiego 2020*
1. Tytuł projektu ……………………………………………………………………………...…….
2. Imię i nazwisko Wnioskodawcy…………………………………………………………...……....
3. Data wniesienia poprawek………………..……………….........................................................
4. Protokół z ustnie zgłoszonych poprawek, wyjaśnień i uzgodnień
……………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..................................................................................................
................
……………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........................................................................……….......................
...............
…………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................…………………………………………..................
....................
…....……………………………….
(podpis Wnioskodawcy)
*w przypadku osób małoletnich wymagana jest akceptacja rodzica albo opiekuna prawnego
………………………………………

.......... ………………………………………..........................

(podpis rodzica albo opiekuna prawnego) (podpis właściwego merytorycznie członka Komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego)

