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ZARZĄDZENIE NR 34116

wÓ.rrł GMINY BARTNIC ZKA
z dnia 10 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu postępowania prry zaNatwianiu spraw z zalr'r:esl działalności

lobbingowej.

Na podstawie art. 16 ust. 2. ustawy z 07 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169,poz. 1414 ze zm.), zarządzart, co następuje

$ 1. Zarządzenie określa:

1) szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy Bartniczka, zwanego dalej

Urzędem, wobec działa(t podejmowanych ptzez podmioty wykonujące zawodową działalność

lobbingową, o której mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności

lobbingowej w procesie stanowienia prawa oIaz podmioty wykonujące bęz wpisu do rejestru

czynno ści z zakr estł zawodowej działalno ści lobbingowej, zwanymi dalej po dmiotami,

2) sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przezpodmioty, o których mowa w pkt 1.

$ 2. 1. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w

szczegóIności dotyczyó przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do

wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2. Podmioty mogą zgłaszaÓ do organów gminy:

1) wnioski o podjęcie określonej inicjaĘwy uchwałodawczej;

2) pr op o zy cj e r o związari prawnych ;

3) opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, za'wierające symulacje skutków ich

wdrozenia,

4)propozycje odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub

wymagaj ącej takiej regulacj i;

5) zainteresowanie pracami nad projektem uchwały lub projekterrizarządzenia.

s 3. 1. Pracownicy Urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalnośó

lobbingową są obowi ązani do dokumentowania p odej mowanych kontaktów.

2. Dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalnośó lobbingową' polega na

sporządzeniu po kazdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej

przede wszystkim:

1) informację o okreśIeniu sprawy, w której działalnośólobbingowa była podejmowana'

2) wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalnośó lobbingową'



3) określenie form podjętej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na

wspieraniu określonych projektów, czy teŻ na występowaniu przeciwko tym projektom,

4) określeniu wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący dzlała\nośó lobbingową w danej

sprawie.

s 4. 1. W przypadku, gdy do Urzędu wpłynie wystąpienie od podmiotu wykonującego działalnośc

lobbingową, właŚciwa merytorycznie, ze względu na przedmiot wystąpienia, komórka

organizacyjna Urzędu:

1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpłyvru,

2) sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, został wpisany do rejestru

podmiotów wykonujących zawodową działalnośó lobbingową' prowadzonego w wersji

elektronicznej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, o niestwierdzeniu wpisu informuje się

ministra właściwego do spraw informatyzacji,

3) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości Urzędu, a w
przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do organu właściwego i jednocześnie zawiadamia o

tym fakcie podmiot zgłaszający wystąpienie,

4) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu swojej właściwości, a w
przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej

Urzędu lub do właściwej merytorycznie jednostki podległej,

5) informuje kierownictwo Urzędu, o wystąpieniu do ministra właściwego do Spraw

informatyzacji, w przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących

zawo dową działalno śó lobbingową,

6) udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wystąpieniu, ze wskazaniem

podmiotu, od którego ono pochodzi, treści wystąpienia oraz podmiotach narzecz których jest ono

realizowane oraz wskazuje oczekiwany przez te podmioty sposób rozsttzygntęcia,

7) przekazuje do Biura Rady Gminy informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od

którego ono pochodzi,treści wystąpieniaorazpodmiotach,narzeczktórychjest ono realizowane.

$ 5. 1. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu przygotowuje projekt odpowiedzi

w formie pisemnej na wystąpienie podmiotu wykonującego działalnośó lobbingową i przedstawia

do akceptacj i kierownikowi Urzędu.

2. W razie potrzeby właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu moŻe Wznaczyc

termin spotkania w celu omówienia zagadnienw wystąpieniu podmiotu wykonującego działalnośc

lobbingową. Przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki rrrzędowej, stosownie do

wymagań określonych w $ 3 ust.2 niniejszego zarządzenia'

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w $ 2 ust. 2, pkt 5, właściwa merytorycznie komórka

organizacyjna Urzędu obowiązana jest równiez ustosunkować się do propozycji w nim zawntych



// 
przez ich uwzględnienie w projekcie lub w razie ich nieprzyjęcia, ptzez

I takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.

ptzyczyn

s 6. 1 . Wydział Organizacyjno Prawny, o których mowa W $ 2 niniejszego zarządzenia, prowadzi

rejestr wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące

działalnoŚć lobbingową.

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. I zarrńeszczasię:

1) imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, wykonującego zawodową

działalnośó lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie,

2) numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową dztałdrność, lobbingową _ jeŻeIl

podmiot ten został wpisany do tego rejestru,

3) imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego zawodowa

działalnośÓ lobbingowa j est wykonyvvana'

4) datę kontaktu lub wpływu wystąpienia do Urzędu,

5) okreŚlenie formy podjętej działa|ności lobbingowej,

6) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązatl',

7) opis sposobu załatwiętia Sprawy' ztswzględnieniem wpływu jaki wywarł podmiot wykonujący

działalnośó lobbingową na sposób załatwtenia Sprawy.

$ 7. 1. Komórki organtzacyjne Urzędu obowiązane są do przekazywania danych za dany rok z

rejestru, o którym mowa w $ 6 ust. 1 do Wydziału otganizacyjno Prawnego w terminie do 31

styczniaroku następującego po roku, którego dotyczą dane.

2. Na podstawie otrzymanych danych Wydział organtzacyjno Prawny opracowuje razw roku, do

dnia 25 lutego roku następującego po roku, którego dane dotyczą, informacje o działantach

podejmowanych wobec organu władzy publicznej przęz podmioty wykonujące zawodową

działalno ś Ó lobb ingową.

3. Informacja, o której mowa w ust.1 zawiera;

1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowabyłapodejmowana,

2) wskazartie podmiotów, które wykon1"wały zawodową działalnośó lobbingową'

3) okreŚlenie form podjętej działalności,

4) okreŚlenie wpłyvru, jaki wywarł podmiot w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.

4' Wydziałorganizacyjno Prawny informację, o której mowa w ust.1, zatvłierdzoną następnie

przez Wójta udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

$8.Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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