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UCHWAŁA NR IV/80/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994,
poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady i tryb przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego w Mieście
Gdynia.
2. Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do dyskusji na temat
potrzeb gdynian, zarówno na poziomie dzielnic, jak i całego miasta. Środki Budżetu Obywatelskiego mają
służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) dzielnicy – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta Gdyni, o której mowa w § 5 Statutu
Miasta Gdyni;
2) projekcie – należy przez to rozumieć propozycję zadania do realizacji złożoną w ramach Budżetu
Obywatelskiego;
3) autorze – należy przez to rozumieć osobę składającą projekt;
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gdyni;
5) portalu Budżetu Obywatelskiego – należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem
www.bo.gdynia.pl, na której znajdują się w szczególności informacje o zasadach Budżetu Obywatelskiego
oraz realizacji zwycięskich projektów;
6) elektronicznym systemie obsługi projektów – należy przez to rozumieć aplikację umożliwiającą zgłoszenie
i komentowanie projektów, zapis wyników oceny projektów oraz głosowanie na projekty, do której
przekierowuje portal Budżetu Obywatelskiego;
7) Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego – należy przez to rozumieć ciało opiniująco-doradcze powołane przez
Prezydenta, które wypowiada się w kwestiach związanych z realizacją, ewaluacją i rozwojem Budżetu
Obywatelskiego;
8) jednostki miejskie – należy przez to rozumieć:
a) Urząd Miasta Gdyni,
b) jednostki budżetowe Miasta Gdyni,
c) samorządowe zakłady budżetowe,
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d) samorządowe instytucje kultury,
e) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej stworzone przez Miasto Gdynię,
f) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Gdyni.
§ 3. 1. Wysokość Budżetu Obywatelskiego na każdy rok budżetowy określa Rada Miasta w odrębnej
uchwale.
2. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, Prezydent corocznie określa kwotę przeznaczoną na
Budżet Obywatelski na dany rok.
3. W ramach środków, o których mowa w ust. 1, wydziela się pulę miejską, obejmującą całość gminy.
Pozostałe środki dzieli się na pule dzielnicowe, obejmujące poszczególne jednostki pomocnicze, według zasad
określonych przez Prezydenta.
4. W ramach poszczególnych pul dzielnicowych rezerwuje się określoną część środków przeznaczoną na
realizację projektów małych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, zgodnie z zasadami opisanymi w § 23.
§ 4. Budżet Obywatelski przeprowadza się zgodnie z harmonogramem określonym przez Prezydenta.
Rozdział 2.
Warunki, które muszą spełnić projekty
§ 5. W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane są wyłącznie projekty, które:
1) wpisują się w katalog zadań własnych gminy i powiatu,
2) są możliwe do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski,
3) spełniają warunki określone niniejszą uchwałą.
§ 6. Z realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłączone są projekty, które:
1) są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) zawierają treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane
jako społecznie naganne;
3) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
4) nie stanowią kompletnej inwestycji lub działania, tzn. będą wymagały niezbędnych uzupełnień, bez których
mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach danej
edycji Budżetu Obywatelskiego;
5) na etapie oceny projektów wymagają pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych
rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych;
6) są sprzeczne z działaniami finansowymi z budżetu miasta w poprzednich latach;
7) są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami lub programami Gminy Miasta Gdyni;
8) noszą znamiona pomocy publicznej;
9) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie;
10) dotyczą budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontów budynków, z wyłączeniem rozwiązań
poprawiających dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnością;
11) których dominującą częścią jest budowa, rozbudowa, przebudowa i remont miejsc postojowych dla
samochodów, z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie dla osób z niepełnosprawnością.
§ 7. 1. Projekty składane przez mieszkańców muszą spełniać warunki:
1) celowości i gospodarności,
2) zgodności z zasadami współżycia społecznego.
2. Spełnienie warunku celowości i gospodarności, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza, że projekt
zakłada:
1) zastosowanie optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
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2) wykorzystywanie środków w sposób oszczędny i wydajny,
3) proporcjonalność nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów.
§ 8. 1. Wszystkie projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą być ogólnodostępne.
2. Ogólnodostępność, o której mowa w ust. 1, oznacza zapewnienie możliwości czerpania korzyści
z efektów realizacji projektu na równych prawach także tym mieszkańcom, którzy nie korzystają
systematycznie z oferty podmiotu administrującego nieruchomością objętą realizacją projektu z Budżetu
Obywatelskiego.
3. Za spełnienie warunku ogólnodostępności uważa się w szczególności:
1) w przypadku projektów zakładających budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury
sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej – udostępnienie efektów realizacji projektu wszystkim
zainteresowanym mieszkańcom przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w
przedziale czasowym 8-22) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w przedziale
czasowym 8-22). Za udostępnienie mieszkańcom nie są uważane godziny wynajmów/użyczeń dla
podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych;
2) w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, zajęć itp. – umożliwienie korzystania z efektów
realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gdyni w ramach
określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy). W przypadku ograniczonej liczby
uczestników projektu konieczne jest przeprowadzenie otwartego naboru z wykorzystaniem
ogólnodostępnych środków informacji;
3) w przypadku zakupu wyposażenia – umożliwienie skorzystania z tego wyposażenia w godzinach pracy
danego podmiotu wszystkim mieszkańcom na równych prawach;
4) w przypadku realizacji projektów na terenach administrowanych przez jednostki miejskie – efekty
realizacji projektów nie mogą służyć jedynie pracownikom oraz osobom korzystającym z oferty danej
jednostki.
4. W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję podejmuje Prezydent po
zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Rozdział 3.
Projekty miejskie i dzielnicowe
§ 9. Projekty składane do Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter dzielnicowy lub miejski.
§ 10. 1. Projekty dzielnicowe to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy oraz co do
zasady zakładają realizację większości działań na terenie jednej dzielnicy. Autorzy mogą składać dwa rodzaje
projektów dzielnicowych:
1) projekty małe,
2) projekty duże.
2. Prezydent określa co roku maksymalne szacowane koszty realizacji projektów małych i dużych.
3. Dopuszcza się, by część działań opisanych w projekcie dzielnicowym została zrealizowana na terenie
sąsiedniej dzielnicy bądź sąsiednich dzielnic. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zostaną spełnione
łącznie dwa warunki:
1) chodzi o teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której realizowana jest większość
działań,
2) realizacja części projektu na terenie innej dzielnicy jest niezbędna dla osiągnięcia zamierzonych celów
projektu.
§ 11. 1. Projekty miejskie to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz
zakładają realizację działań ważnych z punktu widzenia całej Gdyni.
2. Prezydent określa co roku maksymalne szacowane koszty realizacji projektu miejskiego.
3. W przypadku wątpliwości czy projekt spełnia warunki określone w ust. 1, ostateczną decyzję podejmuje
Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
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Rozdział 4.
Zgłaszanie projektów dzielnicowych
§ 12. Okres zgłaszania projektów dzielnicowych nie może być krótszy niż 28 dni.
§ 13. 1. Projekty dzielnicowe do Budżetu Obywatelskiego składa się na formularzu wniosku, którego wzór
określa Prezydent.
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera pola na podanie informacji pozwalających na ocenę
projektów zgodnie z procedurą opisaną w § 19, w tym w szczególności:
1) dane kontaktowe autora,
2) nazwę projektu,
3) miejsce realizacji projektu,
4) opis planowanych działań,
5) przybliżone koszty projektu.
3. Nazwy zgłaszanych projektów zawierają wyłącznie określenie lokalizacji
proponowanych działań oraz nie powinny przekroczyć 180 znaków wraz ze spacjami.

zadania

i zakres

4. Miejsce realizacji projektu musi być podane na tyle dokładnie, by można było sprawdzić możliwości
wykonania planowanych działań.
5. W przypadku projektów, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę, dopuszcza się
możliwość orientacyjnego wskazania miejsca realizacji (np. ulica, część dzielnicy). Dokładne miejsce realizacji
zostanie ustalone na etapie realizacji projektu.
6. Do każdego wniosku musi być dołączona odrębna lista podpisów mieszkańców popierających projekt,
w liczbie odpowiadającej 0,1% liczby mieszkańców dzielnicy. Wymaganą liczbę podpisów mieszkańców
popierających projekt dla każdej dzielnicy określa Prezydent.
§ 14. Każdy mieszkaniec Gdyni może w ramach Budżetu Obywatelskiego:
1) złożyć dowolną liczbę projektów w dowolnej dzielnicy Gdyni,
2) podpisać się na liście poparcia dowolnej liczby projektów.
§ 15. 1. Prezydent tworzy warunki do złożenia formularza w następujący sposób:
1) osobiście,
2) elektronicznie, za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów,
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
2. Wnioski złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej zostaną wpisane do elektronicznego
systemu obsługi projektów.
3. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku złożonego do Budżetu Obywatelskiego do
momentu ogłoszenia listy z projektami, na które można zagłosować, o której mowa w § 19 ust. 6.
Rozdział 5.
Zgłaszanie projektów miejskich
§ 16. 1. Zgłaszanie projektów miejskich jest poprzedzone diagnozą, w trakcie której mieszkańcy zgłaszają
potrzeby i wstępne pomysły na projekty miejskie.
2. Prezydent tworzy warunki do zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 1, w następujący sposób:
1) osobiście,
2) elektronicznie,
3) telefonicznie.
3. Na zgłaszanie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się okres nie krótszy niż 28 dni.
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4. Podsumowanie diagnozy upublicznia się na stronie Budżetu Obywatelskiego w ciągu maksymalnie
14 dni od upłynięcia okresu, o którym mowa w ust. 3.
§ 17. 1. Projekty miejskie wypracowywane są w trakcie cyklu trzech warsztatów, na które mogą zgłosić się
zainteresowani mieszkańcy Gdyni.
2. Prezydent określa liczbę i zasady wyboru uczestników warsztatów, o których mowa w ust. 1, który
zapewnia udział osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.
3. Warsztaty są poświęcone w kolejności:
1) omówieniu wyników diagnozy i uzupełnieniu listy pomysłów i potrzeb,
2) stworzeniu roboczych pomysłów na projekty,
3) doprecyzowaniu ostatecznych wersji projektów i wyborze projektów na listę do głosowania.
4. Prezydent zapewnia warunki umożliwiające uczestnikom warsztatów sprawdzenie możliwości realizacji
projektów w trakcie warsztatów lub pomiędzy nimi.
5. Ostateczne wersje projektów muszą być opisane na formularzu zawierającym informacje analogiczne do
wymienionych w § 13 ust. 2-5.
6. Do każdego wniosku musi być dołączona odrębna lista podpisów mieszkańców popierających projekt,
zawierająca co najmniej 15 podpisów.
§ 18. Na listę do głosowania, o której mowa w § 19 ust. 6 trafia maksymalnie 15 projektów miejskich, które
są możliwe do realizacji i zostały wybrane przez uczestników warsztatów w trakcie głosowania na ostatnich
warsztatach.
Rozdział 6.
Ocena projektów i tryb odwoławczy
§ 19. 1. Prezydent odpowiada za ocenę zgodności projektów z warunkami określonymi w § 5-8.
2. Autorzy są informowani na bieżąco o przebiegu oceny projektów i ewentualnej konieczności
wprowadzenia zmian umożliwiających poddanie projektu pod głosowanie. Modyfikacja złożonego projektu
musi odbywać się za zgodą lub przy współudziale autora.
3. Informacje o wynikach oceny projektów oraz ich uzasadnienie publikuje się na portalu Budżetu
Obywatelskiego nie później niż na 21 dni przed głosowaniem.
4. Autorzy w ciągu trzech dni od publikacji informacji, o której mowa w ust. 3, mogą złożyć odwołanie
i zwrócić się do Prezydenta o ponowne rozpatrzenie możliwości poddania projektu pod głosowanie.
5. Prezydent bez zbędnej zwłoki rozpatruje odwołanie i informuje o swojej decyzji na portalu Budżetu
Obywatelskiego.
6. Ostateczną listę z projektami, na które można zagłosować, publikuje się na portalu Budżetu
Obywatelskiego nie później niż 12 dni przed rozpoczęciem głosowania.
Rozdział 7.
Głosowanie na projekty
§ 20. 1. Głosowanie na projekty odbywa się elektronicznie na portalu Budżetu Obywatelskiego i trwa
nie krócej niż 14 dni.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są mieszkańcy Gdyni.
§ 21. 1. Każdy mieszkaniec może poprzeć w głosowaniu:
1) maksymalnie pięć projektów dzielnicowych z listy projektów w jednej wybranej przez siebie dzielnicy,
2) maksymalnie pięć projektów miejskich.
2. Głosujący szereguje projekty, o których mowa w ust. 1, w kolejności od najważniejszego do najmniej
istotnego, w podziale na projekty dzielnicowe i miejskie. Uszeregowanie projektów według ich wagi odbywa
się poprzez wpisanie cyfr 1-5 przy nazwach wybranych projektów.
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3. Projekty najważniejsze dla głosującego zostają oznaczone cyfrą „1”, a najmniej istotne cyfrą „5”.
Głosujący szeregują projekty w kolejności zaczynając od cyfry „1” i kończąc na cyfrze równej liczbie
popartych projektów.
4. Preferencje głosującego są przeliczane na punkty, jakie otrzyma każdy z projektów, według
następujących zasad:
1) projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „1”) otrzymują 5 punktów,
2) projekty na drugim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „2”) otrzymują 4 punkty,
3) projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „3”) otrzymują 3 punkty,
4) projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „4”) otrzymują 2 punkty,
5) projekty na piątym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „5”) otrzymują 1 punkt.
5. W przypadku zagłosowania na mniejszą liczbę projektów niż pięć, część punktów znajdujących się
w dyspozycji głosującego nie zostaje przydzielona.
§ 22. 1. Środki przypadające na pulę miejską mogą być przeznaczone na realizację jednego lub kilku
projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-5.
2. Aby projekt miejski mógł zostać skierowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej
1000 osób.
3. Środki przyznawane są kolejnym projektom z największym poparciem zgodnie z ich wyceną, aż do
wyczerpania się środków przypadających na pulę miejską.
4. W przypadku, gdy następny w kolejności projekt miejski pod względem poparcia nie może być w całości
zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę miejską Budżetu Obywatelskiego w kolejnej edycji.
5. Poparcie w głosowaniu określa się w pierwszej kolejności na podstawie liczby punktów. W przypadku
projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji obu z nich, środki
przeznacza się na projekt, na który głosowała większa liczba mieszkańców.
§ 23. 1. Środki przypadające na pule dzielnicowe mogą być przeznaczone na realizację jednego lub kilku
projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu w danej dzielnicy, zgodnie z zasadami opisanymi
w ust. 2-6.
2. Aby projekt dzielnicowy mógł zostać skierowany do realizacji musi na niego zagłosować najmniej
50 osób.
3. Wskazywanie projektów do realizacji w każdej dzielnicy rozpoczyna się od projektów małych. Środki
przeznacza się na realizację jednego projektu lub kilku projektów z największym poparciem, których łączna
kwota jest mniejsza bądź równa części puli zarezerwowanej na realizację projektów małych w dzielnicy.
4. Środki w dzielnicy pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na realizację zwycięskich projektów
małych przydziela się na pozostałe projekty zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania się środków
przypadających na daną dzielnicę.
5. W przypadku, gdy następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy nie może być
w całości zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy
w kolejnej edycji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rada właściwej dzielnicy, w ciągu dwóch miesięcy od
zakończenia głosowania, przedłoży Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia
brakujących środków na realizację projektu w roku następującym po przeprowadzeniu głosowania. Wówczas
projekt taki jest realizowany częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego, a częściowo ze środków,
o których decyduje rada dzielnicy. Informację o realizacji dodatkowego projektu i wykorzystaniu puli środków
Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w trybie opisanym w niniejszym ustępie zamieszcza się na portalu
Budżetu Obywatelskiego.
6. Poparcie w głosowaniu określa się w pierwszej kolejności na podstawie liczby punktów. W przypadku
projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji obu z nich, środki
przeznacza się na projekt, na który głosowała większa liczba mieszkańców.
§ 24. 1. Po zakończeniu głosowania, Prezydent sporządza protokół zawierający w szczególności:
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1) liczbę głosów i punktów zdobytych przez poszczególne projekty małe i duże w każdej z dzielnic oraz przez
projekty miejskie,
2) listę projektów dzielnicowych i miejskich zakwalifikowanych do realizacji w całości ze środków
przypadających na Budżet Obywatelski.
2. Informacja o wynikach głosowania jest publikowana na portalu Budżetu Obywatelskiego nie później niż
w ciągu 7 dni od jego zakończenia.
§ 25. Projekty wskazane do realizacji zgodnie z § 22-24 zostają uwzględnione w uchwale budżetowej
gminy.
Rozdział 8.
Informowanie i ewaluacja
§ 26. 1. Budżetowi Obywatelskiemu towarzyszy akcja informacyjna i edukacyjna prowadzona przez
Miasto Gdynię. Informacje na temat Budżetu Obywatelskiego przekazuje się z użyciem różnych kanałów
komunikacji, w tym w Internecie.
2. Prezydent tworzy warunki umożliwiające włączenie się w akcję, o której mowa w ust. 1, radom dzielnic
oraz organizacjom pozarządowym.
§ 27. 1. Zakazane jest promowanie przez jednostki miejskie poszczególnych projektów złożonych do
Budżetu Obywatelskiego. W przypadku prowadzenia lub umożliwiania przez jednostkę miejską promocji,
zorganizowanych form głosowania na wybrany projekt lub wspierania takich działań, projekt taki zostanie
zdyskwalifikowany i nie będzie mógł zostać skierowany do realizacji. Decyzję w sprawie dyskwalifikacji
podejmuje Prezydent.
2. Zakazane jest promowanie przez rady dzielnic poszczególnych projektów złożonych do Budżetu
Obywatelskiego na terenie swoich siedzib, z wykorzystaniem oficjalnych stron internetowych rad dzielnic lub
poprzez zaangażowanie w promocję pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za obsługę działań rad
dzielnic. W przypadku prowadzenia lub umożliwiania przez radę dzielnicy takiej promocji lub
zorganizowanych form głosowania na wybrany projekt, projekt taki zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie
mógł zostać skierowany do realizacji. Decyzję w sprawie dyskwalifikacji podejmuje Prezydent.
§ 28. 1. Prezydent podaje do publicznej wiadomości informacje o Budżecie Obywatelskim na co najmniej
14 dni przed rozpoczęciem okresu składania projektów w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności na
portalu Budżetu Obywatelskiego, na miejskim portalu internetowym, w Biuletynie Informacji Publicznej,
w Biuletynie „Ratusz”.
2. Prezydent sporządza raport z przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego i podaje go do publicznej
wiadomości w ciągu 40 dni od zakończenia głosowania.
§ 29. Proces przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego podlega monitoringowi i ewaluacji.
Rozdział 9.
Przetwarzanie danych osobowych
§ 30. 1. W celu realizacji zadań określonych uchwałą przetwarzane są dane osobowe uczestniczących
w procesie Budżetu Obywatelskiego mieszkańców Gminy Miasta Gdynia w następującym zakresie:
1) nr PESEL;
2) adres zamieszkania;
3) imię i nazwisko;
4) imię matki lub ojca;
5) numer telefonu;
6) adres e-mail;
7) nr dokumentu podróży;
8) nr IP.
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2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest jednostka organizacyjna Gminy
Miasta Gdyni wskazana przez Prezydenta do koordynacji Budżetu Obywatelskiego.
Rozdział 10.
Przepisy końcowe
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

