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publicznegoiowoIontariacie
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tematproiektuww uchwaivwrazzzaIaczh－kamI

prosimYOnadsY－anieuWagiOpinlidrogakorespondencvJnanaadresUrzeduM－ejsk－egOWDebrz…e・ui・

Traugutta2，77－310Debrznohbzapo釦eJnLctwempct却eienronkzneJnaadresurzad⑪debrzno・l）i

l．PI・ZedmiotkonsuItacji：PrOiektRocznegoProgramuWsp6－pracycm－nVDebrzn°narOk20202

°rgamZaCjamip。ZarZadowvmioraZ pOdm一〇tamiWYmiemonYmiw art・3ust・3ustawy z24

kwIetnia2003rokuodZiaIainoicipoMkupubliCZnegoloWoiontarIaCie

Z．Fc．m●MonJultltJIogIoszenlenastr。nieinten慣OWeJwww・debrzno・PIlhttps：／／bip・debrzno・pi

oraz wywieSZenie na tabi－Cy o8－05ZeIiUrzedu MleiSkiego w Debrznle W Ceiu…021－Wie…a

zg－aszania Opiniii uwag droga piSemna na adres UMiGiub～a poSrednictwem poczty

eIektronicmeinaadresurzad＠debrzno・Pi
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！．Siowniczek

IlekroCwProgramieJeStmOWaO：

－programie－naiezyprzeztorozumieeRocznyPrOgramWspelpracyGminyDebrznoz

organizaqamipozarzadowymiorazinnymipodmiotami”γmienionymiwart・3ust・3ustawy

z24kwietnia2003rokuodziaLaInoSclpO2Ytkupublicznegoiowoiontariacie；

－prqjekcie－naIezyp，ZeZtOrOZumieeCaloSedziaねhokreSlonychwofercie′OktdreJmOWa

w art．14ustawy z dn．24kwietnia　2003r・O dz－aIainoSci poZytku pub”cznegoi o

WOIontariacie；

－uStaWie－naIeZyprzeztorozumieとLStaWeZdn・24kwietnia2003r“odzja圃noSdpoZytku

pubiicznegoiowoiontariacie；

－WnioskLl－nalezyprzeztorozumieeofe噂．OktdreJmOWaWart・14ustawyz24kwietnia

2003「．odziaIaIno与高poZYtkupubIicznegoiowoIontariacie・

tI．CeIgdiwnYoraZCeteSZCZegelowe

Nadrzednym ceiem Programu jest stwo，Zenie war…k6w do peIneJ realiZaqi

konstYtuCYjnYChorazustawowych prawobywatelidozIZeSZaniasieitworzenia organizaqii

Slu碕CyChzaspokajaniuichpotrzeb．

CelemszczegelowYmjest：

一〇kreSlenie tnNaIychiprZejrzystych zasadiform wspdIpracy samorzadu Gminy

Debrzno z dziaiajaymi na terenie Gminy organizaqami obywatelskimi，takimi jak

stowarzYSZenia．fundaqje．radysoleckieiinnegrupymieszkahcdwi

一　〇kreSlenieinstrukCi，PrOCedur oraz mechaniZmew dotyczacych wykonYWania

zleconYChplZeZSamOrZadzadah，atakZetrybuizasadichrozliczania・

III．　　ZasadywspeipheCY

SamorzadGminy Debrznowyko…jaCSWqJeuStaWOWeZadania kieruJeSIeZaSadami

ZaWartymiwProgramiewodniesieniudo：

－　StOWarZySZeh dziaiajacych na podstawie ustawγ　Z dn・7　kwietnia1989r・PraWO O

StOWarZySZeniach；

－fundacjiwrozumieniuustawyzdn．ekwietnia1984riOfundaqach；

－jednostekpomocniCZyChGminyDebrznoutworzonYChnamocyStatutuGminyDebrzno；

－innyChorganizacjiposiadaja（VCh badZnieposiadajaCyChosobowo…clpraWnej，dziaねjacych

ZgOdniezprzepisamiprawaIrealizujaCyChcelespoJneZCeIamisamorZadu・
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16）kuitいY．SZtuki，OChronyddbrkuituryidziedzictwanarodowego；

17）wspieraniaiupowszeChnianiakultⅢYGzycznej；

18）ekologi＝ochronYZWierzatorazoChronydziedzictwaprzyrOdnicze90；

19）turystyk＝krajoznawstWa；

20）Porzadkuibezpieczehstwapublicznego；

21）obronnoSdpahstwaidzia－aInoSciS陸brqinYChRzeczyposp0時PoIsk廟

22）upowszechnianiaiochronywolnoSdiprawczIowiekaorazswobddobYWateiskich・a

takzedziaklrlwspomagaJaCyChrozwdjdemokraqI；

23）ratownictwaiochronyIudnoSci；

24）pomocyoGaromkatastrof′kIeskZywio10WCh′komiktdwzbrqinychiWOienwkrajuiza

gramCa；

25）upowszechnianiaiochronyprawkonsumentdw；

26）dziaJalnoScinarzeczintegraqieuropejskieIOraZrOZWijania kontaktewiwsp6lpracy

miedzyspoJeczehstwami；

27）promoqiiorganizacjiwoiontariatu；

28）pomocyPoIoniiiPolakomzagranlCa；

29）dzia脚noSdnarzeczkombatantewiosdbrepresjonowanYCh；

30）promoqiRzeczYPoSPOiitejPoIskieizagran唾；

31）dzia圃noScinarzeczrodziny，ma。erzyhstwa，rOdzicielstwa，upoWSZeChnianiaiochrony

PraWdziecka；

32）przeciwdziaLaniauzaIeZnieniomipatoIogiomspolecznym；

33）dzja閤noicinarzeczorganizaqipozarzadowchorazpodmiotdwwymienionYChwart・3

ust．3ustawy．wzakresieokreSIonymwpkt1－32；

V．FormyWSpeIpracY

WspdIpracasamorz的uGminyDeblZnOZOrganizaqamiodbYWaSIeWformach：

ll／申powie㌣abadZwspiera「iereaIizaqizadahpub”cznych；

？／回zIecanlanaWniosekorga…Zaqizadaniapubiicznegowtrybieart・19austawy；

卑∴回realizadizadahpublicznYChwtrybieart・19bustawy；

中∴回wzajemnegoinform。WaniasieopIanowanychipodjetychkierunkachdziaIaInoSci・

言I回konsuitowaniazorganiza垂ml，。dpowiedniodozakresuichdzialania・Prqjektew

akt6wnormatYWnYChwdziedzinachdotyczavchdziaiaInoSciorganiza〔ji；

（－1回
tworzeniawspdInychzespoIdwiniBatYWnyChidoradczych；



〕ednostki podlegle，ej OSrodek Pomocy
Spo－eczne〕W Debrznie′Zakiad Gospodarki

KomunalnejlMieszkaniowejwDebrzme′ZakhadWodociagewiKana”zaqiwDebrznie′Szkola

podstawowa w DebI訓e，Szko′Y PodstaWOWe W My釦goszczy・StarYm GrOnOWie oraz

uniechowle，Przedszko－eMieiskiewDebrznie′Z一〇bekgminnywDebrznie′CentrumKuItury′

sportuiTurYi的WDebrznie・InkubatorPrzedsiebiorczoSciCierznieorazprzez白ednostki

POmOCnicze－SOlectwa；

一〇rganizaqepozalZadoweorazi…ePOdmioty・

2．ReaIizaqa poSZCZegdhYCh form wsp的racY”γmien一〇nyCh w pkt V odbywa sie

nastePujaCO： 

・●・・・・・　　　　　看 凵廬●　　●■　　　　　　　音 

FoRM 夢��$肌&ﾖ�7G'､FV''ｦ���ﾄ也7�VｷF�&G8�R����6ｶ要�譁��&�ｶGw����

Powierzaniebadzwspierame reaiizaeizadahpubIiCZnYCh 尾t薮7ｦVﾖVﾖﾆ譌&貽ｦﾗ&�･w&�｢��v�'FVv���ｸ�&豺W'7X���W'H�����

podstawie　uchwi時　budzetoweJW 冀udZetowych． 

trYbieart13ustawY 僵ier°Wnicvinnvchjednostek 

ZIecanienawniosekorganizaql 弗靖ｦYlｦW�'ｦWｦ�&v�譌ｦ�ﾈｼEv譁�6ｷX�B��'W&ﾖ�7F物��FV''ｦ�����ﾄ也7�VｷF�(��G8�R�

zadaniapublicznegoWtrybieart・ ���坊6帽��FV5�6末������7F�v乏�����6ｶ要�譁�������������7$�ｶ��

19austaw 謬6㎏磯�'VEｦWF�V｢�����'VGｦWF��6��ｶ妨&�譁5末跚f6�VF踟7FVｲ�

ReaIizaqizadahpublicznYChw 沸ﾆ�R�ewni°Skuprzezmieszkancow �'W&ﾔ�7G%､FV''ｦ��$也7�VｷF�&G8�R�

tIYbieart．lebustawV �&Wｧ��rednioiubzap°SrednlCWem ��&��ｷ���ﾆ要G&�ｦ��6���7G&�FVt亦�

0rgan ��&��7��ｦV6帽��FV5沸ｦ匁��RozwqiuGmlnyDebrzn° 

pods 要妨V6��楓'VEｦWH�ｵvV��KierownicYinnvchjednostek 

Wzajemneinfomowaniesieo �7���niaroboCZedot．pianowanych �'W&ﾖ�7G'ｨ��FV''ｦ�����ﾄ也7�VｷF�(��G8�B�

planowanychipodje的Ch 沫&V��zowanYCh　dziaiah，WVmiana 夫Fﾈ�V�ｦ�譁�7G&�FVv抹&�w�牝､ﾖ��7F���

kierlJnkachdziaIaino5ci 芳�VﾖV蹤Gx���&�&�ﾖ��6��5VGｦ����牌ﾖ門認V''ｦ��&��&�����ﾄ也7�VｷF�"�

przedstawicieliorganizaqiwsesJaCh 囘s．　　鴎がSkiwania　　…rodkew 

Rady　Miejskiej，bieZGa　WVmiana 冪ozabudZetowych 

inform ��F��Kierownicvinnychiednostek 

KonsuitowanIeZOrganizaqami， �7��ｶ�譁�&�&�5ｦVF��W���踟v�逍6����'ｦWv�譁7ｦ�Eh����&�G���ﾖ坊ｧ6ｶ坊ｨ�2�

odp°Wjedniodozakresuich ��ｷFGv踟&ﾖ�G要逍6��Fｶ�7V友��譁R���'ｦWv�譁7ｦ�5�����ｶ��6ｦ�����&�E��

dziaklnia，prQiektdwaktdw ��%�坊ｷFGx���ｷFGx��踟&ﾖ�E夫逕6��2�磐坊ｧ6ｶ���

normatYWnyChwdziedzinach 遊Gｦ��ﾇ�'ｦVG7F�v�6坊末�&v�譌ｦ��羊��'W&ﾖ�7G'ｨ��FV''ｦ�����ﾄ也7�VｷF�(��G8�B�

dotyczqcYChdzia捌no細 霧��6ｦ�6�����&�G�����ﾖ坊�6ｸﾏﾈ�2���$���沫vG&�&�譁���7G&�FVv亦�

organizaqi 率�ﾖ妨7､5ｦ�譁X���'�ｦVｷFGx���ｷF���&�w��ｧX��vﾖ也���FV'%ｦ蓼�D也7�VｷH�ｸ�R�

normatYWnyCh　　　na　　　strOnie 囘s．　　印がSkiwania　　…rodkew 

哩坦連出型岨 冪ozabudZetowych KierownicyinnYChjednostek 

TworzeniewspdlnychzespoJdw ���B�aniezespotdwtematycznychw ��'ｦWv�ﾘ�ｵｦT7���&�G�����ﾖﾆT･6ｶﾆTｨ�2�

in噌atYWnyChidoradczYCh 率�剖ｦ��ｵ66柳G��'ｦV"���'ｦWv�謾5ｦ�7噺��6舶&�G��ﾖ坊ｧ6ｶ坊ｨ�ﾄ'W&ﾖ�7Fﾈ�ﾅ､FV'%ｦ���H�ﾂ�也7�VｷF�&G8�G�&���沫vG&�ｦ�貳��7G&�FVv抹&�u�ｧTvﾖ也認V''ｦ蹂�2�也7�VｷF�&G8�W���6ｶ要�譁��&�ｶGr����'VEｦWF�<�6��ｶ妨&�譁7f��5d6�VF踟7FVｲ�

WspeIdziaねniewrealizaBi prqIektdwiprogramew，Wtym wspdJfinansowanYChze…rodkdw 隼$�2�ﾖ�亦�r�uitowaniezorganizaqami woSciichpaltnerSkiegoudzia山 reaiizowanYCh　prqIektach， �'W&ﾖ�7G'､FV''ｦ���ﾄ也7�VｷF�&G6���&���沫vG&�ｦ�譁�7G&�FVt白�&�w�裕vﾖ也認V''ｦ�8�D也7�VｷF�"�G8�G���6ｶ要�譁��&�ｶWr�

UniiEur°pejskieJ°raZinnych 柳vﾆ�2�zenie　konkursu　w　trybie　art． 

ZrddeIwszczegoinoSdna �#��W7H�CEW7F�u沸F��Cfxｺ芳貳������'VEｦWF��6��

DOdstawieustawYZdn．6　　2006r・O　ZaSadach　DrOWadzenia　Kierownicyinnvchjednostek 



Do sprawOZdania zaklCZyC mOZna WSZelkie materiaIy dokumentujilCe reaIizaqe

（artykulYpraSOWe′一一StyObecnoSci，Zdjecia・SpraWOZdania′prOtOko中tp・）・

tx，WySOko託SrodkewplahoWahYChnareaIizaBeprogramLl

lPlanowana、VySOkoSeSrodkdwbudzelowychprzeznaczonanarealizaqeprogramuw2020

roku wynosi60000・00zJ・

2．0slateCZnaWSOkoge　℃dkdwbudzetowychnarealizaqezadahokre細Uchwalaw

sprawICPrZyJeeiabudzetugmlnyna2020rok・

X．SlloSebocenYrealizaqjiprogramLl

l．Programwsp的racy］eStpOddawanycorocznieewaluaqlrOZumianejjakodziaIania

maJaCenaCeluocenereaIizaqiiProgramupoPIZeZanal－Ze：

l）IiczbyogねszonychotwartychkonkurSdwofe正′

2）IiczbyzlcZonyChofert，

3）liczbyzawartychizrea－izowanychprzezorganiza垂poza－Zadoweumdw・

4）liCZnejkwotYPrZyZnanyChiwykorzystanychdotaCi′

5）liczbyiwynikdwkonsuItaCispoJecznych，

6）liczbyorganizacjikorzystajacychzdotaCiporazpie…SZY′

7）wysokoSciSrodkdwmansowych pIZeZnaCZOnyChzbudZetuGminydIaorganizaqi

pozarzadowychnareaIizaqezadahpubIicznych・

2．Nie poZnie〕niZdo dnia30kwietnia2021rOku′BurmistrZ PrZed102y Radzie

MiejskiejsprawoZdaniezrea”zaqinin噂SZegeprOgramu・

XI，Infcrmaqa o sposobie tworzenia Programu oraz o p一之ebiegu

kohSuitaqjj

Program stworzony ZoStal przez pracownika UrZedu MiejskiegO W Debrznie

odpowiedzialnego za wspbIprace z organiza申mi pozarZadowymi－Inspektora ds・

pozyskiwaniaSrodkdwpozabudZetowych・PrzyjegoopraCOWaniuWZietezostaiypoduwage

nastepuJaCekwestie：

－dotychczasowedogwiadczeniaGminYDebrznozewspdlpracyzorganizaqami；

－WnioskiZeZrealizowanYChdotychczasprqiektdwwspd楯nansowanychzeSrodkdw

UniiEurOpejskiej；

－rOiaorganizaqlWZyClUSPOleczno－gOSpOdarczl川n；
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6．KomISJa dokonu〕e OCenY Sk伽ajaceJSie z dwdch

meVtOrY∝nq・

etapdw‥　OCeny formaineJi

6．1．　Qcenaformaina

ocenaformaInapoleganaspraWdzeniuspe－nieniapodstawowychwymogdwudziaJu

wkonkursiedotyczacychprqiektu－re訓ZatOra・KaZdYWniosekzostaniezarejestrowanyi

otrzymaswqnumer′naktdrYWnioskodawcabedziemdglsiepowOnNaePOdczascalej

procedury・OcenieformaheipodlegaebedziezgodnoSewnioskuzzaloZeniamiPrOgramUOraZ

konkursu．Ocenieformalnej poddawane beda e－ementy”γmienione w zaIaczniku do

nInie〕SZegodokumentupn・・′KartaoCenyformaInej’’・

wnjoski odrzucone ze WZgIeddw formalnYCh nIe beda poddawane ocenie

merytorycznei・WprzypadkuocenynegatYWnejwnioskodawcapojnfomowanYZOStanieo

przyczynieodrZuCenia・

Od negatYWnegOWynikuocenyformaIne〕・prZySlugujejednokrotneodwoianiew

zakresieuchYbiehwskazanYChwpIZeS鳴meJWnioskodawcyinformaBi，ktdrewnioskodawca

moze wnieSe w cIagu5dniroboczych′iiczac od dnia otrzymania takieiinformaqI・

odwolaniepo－egawszczegbln（光dnapoprawieniubadZuzupeJnieniubrakujacychinformaql・

odwolanianiekomp－etne－ubz－020nepoterminIeniebedarOZpatryWane・

6．2．　0CenamerytoryCZna

zadaniemtejocenyjestwyJcnieniezwniosk6wtychprqiektdw′ktdresanajIepszei

gwarantujaszanSenaSUkcesreaiizacyjnY・PrzyoceniemerYtOrYtZnejbranebedapoduwage

kryteriaOkreSIonewza恒nikudonin唾ZegodokumentUpn・・′KartaocenymerYt。rYCZn勘

NapodstawiewyraZOnyChwpunktachocencz一〇nkewKomigiustaiasieiisterankingowa

prqiektdwproponowanychdodofinansowania・Rankingten〕eStPOdstawa do podjecla

ostatecznej decyjlPIZeZ Burmistrza′Kierownika jednostki・Ocena kaZdego projektu

dokonYWanajestnapOdstawieSredniejarytmetyCZnejocenindywiduaInych・Wprzypadku

rdwnowaglpunktoweiKomi＊pOdejmujedecy郵Wdrodzedysku軋WkaZdymprzypadku

jednakwysokoSedofinansowaniamoZeuleczmianiezgodniezrekomenda萌Komisji・

D。d。mans。WaniakwaIimowaneSaWyねCZnieprqiekty．ktdrychpunkta垂WVnOSimirlimum

36pkt・W przypadku nie uzYSkania WymaganegO PrOgu OCena merYtOrYCZna pOdIega

UZaSadnieniu．

OdwynikdwocenYmerytOryCZnejnieprzys山gujeodwolanIe・



KARTAOCENYMERYTORYCZN日

NumerWn �6ｷX�b� 

Nazwa°r Imiinazw ��苺ｦ���B� 

KRYT 剳&蕚U%彦�%�5､粕R���������������������PUNKTACJA 

！．MeoNCZnaZaWartogipr° 　　　”！ 劍攤敢���嬰ﾈ�(�8�����������ﾂ� 
1・Na！ 册zaDlanowanedzIaaniaSam ��fｸ��w'霧��譁�ｦ�F�譁����鵜 

2・NaiieronOWanadziakmiawDJYnanalaO　　　　RAZEMCZESCI（max40Dkt） 劔1 1 

Il．Budzet（Dunktaqa0－10） 　　　　dk“dekwatned°dzia厄前 劔8 

1．NaII 2Naii 册oroDonOWaneWatlSaa eklar°Wnaiesl日輪lkuiaelako 冰�.ｦGx���i 

3．UdzialSrodkowflnanSOWanYChwasnyc　u　Sr0　0Wp 劔l 

RAZEMCZESCII（max30Dkt） ”kodawcv（ounはada0－5） 劔i i 

III．ZaSObvosotxIWeIIZeCZOWe 剳v貳�2�ﾆ��Vﾆ妊��&軫6��ｧ&�VｷCer� 

1．DoswladCZemaWmoSkodawcvwr 2．Rzetem03eiterminowo圭iorazspo realizadezadafIPUbii⊂ZnVCh 剿V�｢�6F'(�ｵｦﾆ��V譁�F��6�7ｦ�6�'ｧ蒙�逕6�7&�ｶWv��� ��

3． 要ｴ��G'ｦV7ｨ�ｵx�3�S�&7wh�GwGfﾔG&�6�,ﾔD4�V7ｦ��7､柳豸Gv亳y�ﾆ�F7ｦVﾖ�v��F�&ﾇU5･b����������V鵡F昧&VGｦ妨&V�沫ｦ��觚ｦ�F�譁R�� 亦���

4・Kwai楠CleOSObDrZYudzlae・OTYC　　　　　RAZEMCZESCIII（max200kt） 劔l 

oGOttM（max909ktI 劔〃SS臆S臆SS　”　　　！ 

Proponowanakwotadomansowania：

PodpiS

Imie

Nazwisko

Data



間悶

九歳虹　l。蕉融掘．．　高他′～－

Projektnr．・・・…・

Sporzadzil Sprawdzil RadcaPrawny Zatwierdzil

UCHWALANR．．．．．．．〟．．．．…．．．

RADYMIEJSKIEJWDEBRZNtE

zdnia　………………‥．．．．．．．．

i　細場一時∴日

出一　　計と二宮≒

wsprawie：rOCznCgOprOgramuWSp61pracyna2020rokzorganizacJam－POzalZadowymi

orazpodmiotamlWymienionymiwart・3ust・3ustawγZ24kwietnia2003

rokuodzialalnosclpOzytkupubIicznegoiowolontariacie

Napodstawieart・5aust・li4ustawyzdn・24kwietnia2003rokuodziahlnoScipozytku

publicznegoiowolontahacie（Dz・U・Z2019r・，POZ・688zpeZn・Zm・）ipokonsultaqiachz

organizaqamlPOZarZadowymiorazpodmiotamiwymlenionymwaIl・3ust・30plSanquStaWy

przeprowadzonychnazasadachokreSk・nyChtreSciaUchwalyNrV／31／2011RadyMiejskiqw

DebrzniezdnialOmarca2011r・WSPraWieokreSIeniaszczegdk｝WegOSPOSObukonsultowania

zorganizaqIamlPOZarZado、Vymi－POdmiotami・O ktdrychmowaw art・3ust・3ustawyo

dzialalnoScipozytkupublicznegoiowolontariacielPrqjektewaktdwprawamiejscowegoW

dziedzinachdotyczacychdzia因noScistatutowejtychorganizaqii

RadaMicjskawDebrZnieuchwalaconasteFluJe：

§1．UchwalasieRocznyProgramWspdlpracyGminyDebrznona2020rokzorganizaqiaml

pozarzadowymiorazpodmiotamiwym－enionymlWart・3ust・3ustawyz24kwietnia2003

rokuodzialalnogcipozytkupublicznegoioWOlontariaciestanowiacyzalacznikdoninieiszej

uchwaly．

§2．WysokoSC Srodkdw nnansowych na realiza｛涙Zadah nini華zego Programu okreSli

uchwalabudzetowaGminyDebrznona2020rok・

§3．WykonanieuchwalypowierzasieBumistrzowiDebrzna・

§4．Uchwa書awchodziwzyciezdniempo‘据ciaipodlegaogloszeniuwsposdbzWyCZaiowo

PrZ）勝ty・

I
I
小
出
Y



Uzasadnienle

OrganizaqepozarzadowesawaZnympaIlneremdlasamorzadu・Wspblpracasamorzaduz

Organizaqamimanaceluprzyczyn－eniesiedopoprawyjakoScizyc－amieszkahcdwgmlny

Debrzno．

Ustawao dzia鳳noScipozytku publicznegoio wolontariacie（tekstjednolity Dz．U．Z

2016r‥POZ・239ze zm・）naklada najednostkiadministraqiisamorzadowej obowiazek

uchwaleniarocznegoprogramuwspblpracyzorganizaqamlpOZarZadowymiipodmiotami

realizuacymizadaniagmlnyWSferzepubliczng・

Przedstawiony program okreSla zasady wsparcia dla podmiotdwi organizaql

prowadzacychdzialalnoSepoZytkupublicznego・Podstawowafbmawspblpracyiwsparcia

beda otwartekonkursyofennarealizaqezadah・

WzwiazkuzpowyzszymuzasadnioneiceloweJeStPOdjecieuchwalywsprawieprzyIeCla

programuwspblpracyGminyDebrznozorganizacJamlPOZarZadowymiorazpodmiotami，O

ktdIyChmowawart・3ust・3W／wustawy zdnia24kwietnia2003r・Odzia鳳nogcipozytku

PublicznegolOWOlontahaciena2020rok．


