
Zarządzenie Nr 59/2022 

BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO 

z dnia 17 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Żukowo konsultacji projektu 

„Budżet Obywatelski 2022”  

 

 

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 18 Uchwały nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 stycznia 

2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu 

obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo (Dz. Urz. Woj. Pom z 2022r, poz. 510) zarządza się, 

co następuje:  

§ 1 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Żukowo w sprawie wyodrębnionej 

kwoty wydatków z budżetu Gminy Żukowo na rok 2022, pod nazwą „Budżet Obywatelski 2022”, na 

zadania możliwe do realizacji w 2022 r. na terenie gminy Żukowo, wpisujące się w Strategię Rozwoju 

Gminy Żukowo na lata 2022-2040. 

 

§ 2 

Ustala się kwotę Budżetu Obywatelskiego na 750 000 zł w tym 600 000 zł na projekty ogólnomiejskie 

oraz sołeckie oraz 150 000 zł na projekty ogólnogminne. Szczegółowy podział kwot na projekty 

ogólnomiejskie oraz sołeckie stanowi załącznik nr 1.  

 

§ 3 

Ustala się harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:  

 

1) 11 - 29 kwietnia 2022 r.  – zgłaszanie projektów w systemie elektronicznym; 

2) 2 maja - 7 czerwca  2022 r.– weryfikacja projektów; 

3) 8 czerwca  2022 r.- losowanie numerów projektów; 

4) 9 czerwca - 23 czerwca 2022 r. – głosowanie; 

5) do 30 czerwca 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania. 

 

 

§ 4 

Wyznacza się punkty konsultacyjne na terenie Gminy Żukowo, w których mieszkańcy będą mogli 

zagłosować w systemie elektronicznym www.zukowo.budzet-obywatelski.org . Lista punktów wraz                

z godzinami ich funkcjonowania stanowi załącznik nr 2. Głosowanie w punktach możliwe będzie po 

okazaniu przez osobę głosującą dokumentu tożsamości. 

  

§ 5 

Wzór formularza wniosku projektu do Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 3. 

 

 

§ 6 

Wzór zgody opiekuna prawnego na udział w głosowaniu przez osoby małoletnie stanowi  

załącznik nr 4. 

 

§ 7 

Wzór oświadczenia woli użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu w ramach Budżetu 

Obywatelskiego stanowi załącznik nr 5. 

 

 

http://www.zukowo.budzet-obywatelski.org/


§ 8 

1. Wzór karty do głosowania na projekty ogólnogminne oraz ogólnomiejskie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Żukowo stanowi załącznik nr 6. 

2. Wzór karty do głosowania na projekty ogólnogminne oraz sołeckie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Żukowo stanowi załącznik nr 7. 

 

§ 9 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych  przetwarzanych w celu realizacji konsultacji,                  

o których mowa w § 1  została określona w załączniku nr 8. 

 

§ 10 

Wykonanie zarządzenia powierza się Radosławowi Cebela Głównemu Specjaliście w Referacie 

Promocji i Komunikacji Społecznej. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1  

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

Szczegółowy podział kwot na projekty ogólnomiejskie oraz sołeckie na rok 2022. 

Pula Budżetu Sołectwo/grup

a jednostek 

pomocniczych 

Liczba 

mieszkańców 

na dzień 

28.02.2022 r. 

Kwota stała Kwota 

zmienna na 

mieszkańca 

Suma 

składników 

600 000   10000 7,8535  

1 Babi Dół 267 10000 2097 12097 

2 Banino 8279 10000 65020 75020 

3 Borkowo 1341 10000 10532 20532 

4 Chwaszczyno 3938 10000 30927 40927 

5 Czaple 979 10000 7689 17689 

6 Glincz 1273 10000 9998 19998 

7 Leźno 2330 10000 18299 28299 

8 

Łapino 

Kartuskie 530 10000 4162 14162 

9 Małkowo 793 10000 6228 16228 

10 Miszewo 1607 10000 12621 22621 

11 Niestępowo 1447 10000 11364 21364 

12 Nowy Świat 308 10000 2419 12419 

13 Otomino 575 10000 4516 14516 

14 Pępowo 2864 10000 22493 32493 

15 Przyjaźń 2176 10000 17089 27089 

16 Rębiechowo 1083 10000 8505 18505 

17 Rutki 214 10000 1681 11681 

18 Skrzeszewo 1498 10000 11765 21765 

19 Sulmin 599 10000 4704 14704 

20 Tuchom 1444 10000 11341 21341 

21 Widlino 250 10000 1963 11963 

22 

Pula 

Ogólnomiejska 

* 8224 60 000 64 588 124 588 

 SUMA 42 019 270 000 330 000 600 000 

 

* w skład Puli ogólnomiejskiej wchodzą Osiedla Nowe, Dolne, Wybickiego, Norbertanek, 

Elżbietowo oraz Sołectwo Żukowo Wieś 

 

Kwota stała Sołecka - 10 000 zł 

Kwota stała Ogólnomiejska - 10 000 zł * 6 = 60 000 zł 

Kwota zmienna na mieszkańca - 330 000 / 42 019 = 7,8535 



 

Załącznik nr 2  

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

 

Adresy i godziny pracy punktów konsultacyjnych na terenie Gminy Żukowo, 

w których mieszkańcy będą mogli zagłosować w systemie elektronicznym 

www.zukowo.budzet-obywatelski.org 

 

Adres punktu Godziny pracy 
Urząd Gminy w Żukowie  

ul. Gdańska 52, Żukowo (Biuro Obsługi Klienta) 

poniedziałek w godz. 7.30. – 17.00; 

wtorek i środa w godz.: 7.30. – 15.30; 

czwartek w godz. 7.30.-15.00, 

piątek w godz. 7.30-14.30 

Strefa Kultury (Biblioteka), 

ul. Żeromskiego 9, Chwaszczyno 

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 17 00 

Sala Kultury w Baninie (Biblioteka), 

ul. Lotnicza, Banino 
od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 17 00 

Świetlica Wiejska w Czaplach 

ul. Słoneczna 125, Czaple 
wtorek w godz. 10.00 - 12.00; 

piątek w godz. 18.00 - 20.00; 

sobota w godz. 10.00 - 12.00 

Biblioteka Samorządowa w Żukowie 

ul. 3 Maja 9B, Żukowo 

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 17 00 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie, 

ul. Szkolna 2, Borkowo 
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leźnie, 

al. Lipowa 44, Leźno 
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przyjaźni, 

ul. Szkolna 2, Przyjaźń 
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie, 

ul. Strażacka 9, Miszewo  

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa im. ks. dr. Stanisława 

Sychowskiego w Skrzeszewie,  

ul. Dworska 3, Skrzeszewo 

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego  

w Pępowie, ul. Gdańska 117, Pępowo  

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu, 

ul. Brzozowa 6, Glincz  
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa im. Więźniów Obozu Stutthof  

w Niestępowie, ul. Raduńska 62, Niestępowo 

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza,  

w Żukowie ul. Armii Krajowej 2e, Żukowo  

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

Szkoła Podstawowa w Tuchomiu,  

ul. Gdyńska 106, Tuchom 

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15 00 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zukowo.budzet-obywatelski.org/


Załącznik nr 3  

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

„Budżet Obywatelski 2022 w Żukowie”  

składany w systemie elektronicznym 

www.zukowo.budzet-obywatelski.org 

 

Tytuł projektu  

Rodzaj projektu 

ogólnogminny / ogólnomiejski / sołecki 
 

Lokalizacja projektu 

(prosimy o podanie dokładnego adres lub opisania 

lokalizacji, ważny jest także obręb i numer działki 

oraz podaj kto jest właścicielem terenu) 

 

Własność terenu (w przypadku terenów niebędących 

w dyspozycji gminy konieczne jest przedstawienie 

oświadczenia właściciela nieruchomości o woli 

użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w 

projekcie) 

 

Opis projektu 

(prosimy opisać w szczególności zakres zadania i  co 

dokładnie ma zostać wykonane, wskazując główne  

działania związane z realizacją zadania wraz z  

proponowanym harmonogramem realizacji zadania) 

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu 

Całkowity koszt realizacji nie może przekroczyć 

kwoty przypadającej na dane sołectwo w przypadku 

projektu sołeckiego.(prosimy uwzględnić wszystkie 

części zadania oraz ich szacunkowe koszty) 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Miejsce zamieszkania wnioskodawcy  

E-mail lub numer telefonu wnioskodawcy  

http://www.zukowo.budzet-obywatelski.org/


Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały 

np. zdjęcia, mapki, szkice, ekspertyzy, opracowania 

graficzne, kalkulacja kosztów itp. 

 

Czy projekt generuje koszty w kolejnych latach? 

(rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów 

utrzymania efektu realizacji projektu np. koszty 

sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, 

konserwacji). 

 

Podpis wnioskodawcy 

w przypadku składania wniosku pisemnie 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W celu realizacji procedury budżetu obywatelskiego na rok 2022 oświadczam, że zamieszkuję na 

terenie gminy Żukowo Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią Uchwały nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej                   

w Żukowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo.   

 

IMIĘ:………………………………………………………………………………………………… 

 
NAZWISKO:……………………………………………………………………............................ 

 

 

Data: 
 
 

                  …………………………………… 

 

 
                        Podpis: 
 
 
   …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 4  

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

 

Załącznik nr 4 Wzór zgody opiekuna prawnego na udział w głosowaniu przez osoby małoletnie  

 

.......................................................................  

(miejscowość, data)  

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekty do 

Budżetu Obywatelskiego w gminie Żukowo. 

Ja niżej podpisany…………………………………………...................……, zamieszkała/zamieszkały 

…………………………………………………………., oświadczam, że jestem opiekunem prawnym 

…………………………………....................……………………………..zamieszkałej/zamieszkałego 

……………………………………………………………………………....….oraz, że wyrażam zgodę 

na jej/jego  udział w głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Żukowo na rok 

2022, w tym na przetwarzanie jej/jego danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.  

 

● Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią Uchwały nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej 

w Żukowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo.  

 

 

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

Podpis opiekuna prawnego   

Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 5  

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE  
dotyczące realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 na terenie Gminy Żukowo  

na nieruchomości niestanowiącej własności Gminy Żukowo 

 

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

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

 (nazwa podmiotu, dane właściciela/dysponenta) 

 

 
 
 

Wyraża się zgodę na realizację na nieruchomości położonej w………………...............………....., 

obręb …………………………………..., działka nr ……………………….................…………....… 

o powierzchni ………………………..m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę 

wieczystą KW ……………………….., zadania: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

(tytuł projektu) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                      (imię i nazwisko autora (wnioskodawcy) projektu) 
 
 
 

● Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z wyżej wskazanym projektem, który może zostać 

zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 na terenie Gminy Żukowo na obszarze 

wyżej wskazanej nieruchomości. Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią Uchwały 

nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego                                        

z mieszkańcami Gminy Żukowo.  

 
 
Zobowiązuję się do podpisania umowy użyczenia nieruchomości w przypadku przyznania środków na 
realizację ww. zadania. 
 

 

 

………………………………………….. 

Podpis i ew. pieczęć osoby rozporządzającej 

 

 

Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6  

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

 

Karta do głosowania na projekty ogólnogminne oraz ogólnomiejskie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Żukowo. 

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnogminych 150 000 zł 

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 125 185 zł 

 

Głosy na projekty ogólnomiejskie można oddawać na projekty zgłoszone wyłącznie na terenie miasta 

i sołectwa Żukowo, przez osoby zamieszkałe na terenie miasta Żukowo lub sołectwa Żukowo. 

Głosy na projekty ogólnogminne można przydzielać na projekty w dowolnej lokalizacji. 

 

Lista projektów ogólnogminnych - 3 głosy. 

Postaw X przy projektach na które głosujesz. 

Głosami można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie 3 głosy jednemu projektowi 

jak i po jednym głosie na trzy różne projekty itp. 

 

 Nazwa i nr projektu Koszt realizacji 

●  1. Nazwa projektu i nr  

●    

●    

●    

●    

 

Lista projektów ogólnomiejskich - 3 głosy. 

Postaw X przy projektach na które głosujesz. 

Głosami można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie 3 głosy jednemu projektowi 

jak i po jednym głosie na trzy różne projekty itp. 

 

 Nazwa i nr projektu Koszt realizacji 

●  1. Nazwa projektu i nr  

●    

●    

●    

●    

 

 

 

 

 

 



Dane obowiązkowe 

imię i nazwisko  

nr PESEL lub numer karty mieszkańca  

adres zamieszkania  

numer telefonu  

adres e-mail  

dane osobowe opiekuna prawnego 

w przypadku głosowania przez osobę małoletnią 

 

 

OŚWIADCZENIE 
W celu realizacji procedury budżetu obywatelskiego na rok 2022 oświadczam, że zamieszkuję na 
terenie gminy Żukowo. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne                         
z prawdą. Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią Uchwały nr XLI/565/2022 Rady 
Miejskiej w Żukowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo.   

 

IMIĘ:………………………………………………………………………………………………… 

 
NAZWISKO:……………………………………………………………………............................ 

 

 

Data: 
 
 

                  …………………………………… 

 

 
                        Podpis: 
 
 
   …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 7 

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

 

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnogminych 150 000 zł 

Kwota przeznaczona na realizację projektów sołeckich w sołectwie ……….........……. zł 

 

Głosy na projekty sołeckie można oddawać na projekty zgłoszone wyłącznie w tym sołectwie,  

w którym osoba głosująca deklaruje zamieszkanie. 

Głosy na projekty ogólnogminne można przydzielać na projekty w dowolnej lokalizacji. 

 

Lista projektów ogólnogminnych - 3 głosy. 

Postaw X przy projektach na które głosujesz. 

Głosami można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie 3 głosy jednemu projektowi 

jak i po jednym głosie na trzy różne projekty itp. 

 

 Nazwa i nr projektu Koszt realizacji 

●  2. Nazwa projektu i nr  

●    

●    

●    

●    

 

Lista projektów sołeckich sołectwa ……………………. - 3 głosy. 

Postaw X przy projektach na które głosujesz. 

Głosami można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie 3 głosy jednemu projektowi 

jak i po jednym głosie na trzy różne projekty itp. 

 

 Nazwa i nr projektu Koszt realizacji 

●  2. Nazwa projektu i nr  

●    

●    

●    

●    

 

Dane obowiązkowe 

imię i nazwisko  

nr PESEL lub numer karty mieszkańca  

adres zamieszkania  

numer telefonu  



adres e-mail  

dane osobowe opiekuna prawnego 

w przypadku głosowania przez osobę małoletnią 

 

 

OŚWIADCZENIE 
W celu realizacji procedury budżetu obywatelskiego na rok 2022 oświadczam, że zamieszkuję na 
terenie gminy Żukowo. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z 
prawdą. Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią Uchwały nr XLI/565/2022 Rady 
Miejskiej w Żukowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo.   

 

IMIĘ:………………………………………………………………………………………………… 

 
NAZWISKO:……………………………………………………………………............................ 

 

 

Data: 
 
 

                  …………………………………… 

 

 
                        Podpis: 
 
 
   …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

do Zrządzenia nr 59/2022 

Burmistrza Gminy Żukowo 

z dnia 17.03.2022 r. 

 

     KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022” 

jest Burmistrz Gminy  Żukowo, którego dane kontaktowe są następujące: 

 adres korespondencyjny: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 

 nr telefonu: 58 685 83 00 

 adres e-mail ugzukowo@zukowo.pl  

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym 

inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zukowo.pl  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przeprowadzenia konsultacji 

projektu „Budżet Obywatelski 2022”. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO) w związku z ustawą z dnia 08 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej w 

Żukowie z dnia 25.01.2022r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 510). 

Podstawą przetwarzania może być też zgoda na udostępnienie danych kontaktowych na stronie 

www.zukowo.pl  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po 

ekspertyzie dokumentów podejmie decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikowaniu na kategorię 

A, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące zadania na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty realizujące zadania administratora na podstawie umów cywilnoprawnych. 

7. Osoby składające projekty oraz osoby biorące udział w konsultacjach mają prawo do: ochrony 

swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

Osoby, które wyrażą zgodę na udostępnianie danych kontaktowych na stronie www.zukowo.pl,  

maja prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym. 

8. Podanie danych osobowych przy składaniu projektów oraz w ramach konsultacji jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia wniosku, oddania 

głosu i nawiązania kontaktu z Urzędem Gminy w Żukowie. 
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