
BUI{MisTRz
DOBRODZIENIA

1.

z AR z ĄD ZE N I E NI s.0050.80.2016
Burmi§trza Dobrodzienia ż dnia 08 lipca 201ór

w sprawie sposobu po§tępowania p.zy załatwianiu spraw z zaklesu działalności
lobbingowei.

Na Podstav/ie art. 16 ust. 2 usŁawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowieŃa prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późl. zlt.)
zatządzam w związku z a{t. 33 ust. 3 1lstaw z drLia 8 marca 1990r. o santorządzie
gminnym (Dz. U. z 201,6t. poz. 446), co następuje:

§ 1,

1, Zarządzenic okrcśla:
1) sposób posiępowania pracownikólv Urzędu Micjskiego w Doblodzieniu lvobec

działań podejmou,anych przez podmioty r,vykonujące zarvodorvą działalność
lobbingową o której mowa w art. 2 ust, 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r- o

działalności lobbingowej W plocesie stanolvienia Plawa olaz podmioiy
łykonujące bez wpisu do rejestru czyirrości z zakresu zawodowej działalności
lobbingowcj, zwanymi dalej podmiotami;

2) sposób dokumentoifania kontaktów podejmol,anych przez podmioty,
o których mowa w pkt 1.

2, Komórki organizacyjne Urzędu Viejskiego w Dobrodzieniu stanowią referaty
olaż samodzielne stanol,iska pracy, zgodnie z obowiązującym Regulaminem
Organizacl.jnym Urzędu,

§2,

Pracownicy Urzędu podczas postęPowania Z podmiotami wykonującymi
działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podcjmowanych
kontaktów, KoniakĘV Podejmo\Ą,ane przez Podmioty rł,ykonujące działaLność
lobbingową mog4 ł. szczególności doĘczl,ć przedkładania, w formie piscmnt,j
lub ustnej, wniosków zmierzającvch do wywarcia wpĘrvu na organy władzy
publicznej,w proccsie stanolł,ienia Prawa,
ObowiązeĘ o którym mowa w ust, 1, obejmuje w szczególności dokumentowanic
kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność 1obbingową
w sprawach z plzedłożeniem:
1) wniosku o podjęcic okleślonej inicjaty$,y uchwałodawczej;
2) propozycji rozwiązań prawnych;
3) oPinii na Łemat propono\Ą,anych rozwiązań prawnvcĘ zarvielającej symulacje

skutków ich wdroźenia;
4) propozycji odbycia spotkania w cc]u omówienla okleślonej kwestii

urcgulowanej prawŃe lub wymagającej takiej regulacji;

2.



1,

1,

2.

2)

3)

5) z8łoszenia Zainteleso$,ania Pracami nad projektem uchl\,ał_v lub Projektem
zal ządzenia.

§3.

Prac<).vnicv Urzędu Podczas PostęPo\\,ania ż Podmiotami są obowiązani do
dokumentowania podejmowanych kontaktów,
Dokumentoivanie kontaktó\Ą, 7 podmiotami wykonującymi działalność
lobbingową polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczegóiności po
spotkaniu, pisemncj notatki, Za\Ą.icrającej przede ivszystkim:
1) informaqę o określeniu sprawy/ w której działalność lobbingowa była

podejmolvana;
wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingorvą
określenie form podjętej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy
polegała ona na wspicrarriu okrcślonych projektów , czy też na wystęPowaniu
przeciwko tym Projektom;

4) określenie rvpĘwu, jaki $.ywalł podmiot wykonujący działalność lobbingolvą
w danej sprawie.

§4.

l{pĘwające do Urzędu wystąPicnie, o których mowa § 2, jest P.Zekazyu,ane
do wyznaczonego placownika Referatu Organizacyjncl-Samorządowego, kiór,rr:

l) .ejestruje wystąpicnie i datę jego wpŁvwu;
2) splawdza, czy podmiot, od którego pochodzi ,wystąpienie, Został wPisany

dorejestru podmiotów wykonujących zar,vodou,ą działalność lobbingową
prowadzonego \Ą, \Ą,crsji clcktronicznej plzez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, o niestwieldzeniu rł,pisu informuje się ministra lvłaściwego
do spralv admńistracji;

3) dokonuje weryfikacji lvystąpicnia z punktu widzenia zakresu właściwego
Urzędu, a w plzypadku jej niestwierdzenia kicluje spra\Ą"ę do organu
właściwego i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie podmiot zgłaszający
wystąPienie;

,1) dokonuje weryfikacji \ĄTstąpicnia z punkfu rtidzenia zakrcsu su,ujej

właściwości, kieruje sPrawę do właściwej merytorycznie komórki
organizacyjnej Urzędu lub do właścjwej merytor v-cznie jednostki podległej;

5) informuje kierownict\Ą,o Urzędu o wystąpieniu do ninisila właścirvego do
spraw informaĘzacji ł, przl,padku, gdy podmioi nie jesi wpisany do rejestru
podmiotów wykonujących zawodową działalność 1obbingową

6) udostęPnia w lj]iu]etynie Informacji Publicznej informacjc o WystąPieniu, Ze

wskazanicm podmiotu, od które8o ono pochodzi i treści wystąpienia,
podmiotach, na rzccz którvch jest ono realizowanc olaz wskazuje oczekiwany
prze,, te podrr o1 -p,*,,b r,,z-trzrg-ier'.r.

Wystąpicnie pochodżące od podrniofu nie1\,pisaneto do lejestru podmiofó\Ą'

wykonujących żawodową działalność lobbingową traktuje się jak Peryqę lub
wniosek W lozumieniu przepisór,t kodck5u Postępowania administIacinego.



s5.

1. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna udziela na piśmie odpowiedzi na
wystąpienie podmiotu, któIą PodPisuje Bulmisilz,

2. W rażie potrzeby właściwa merytoryczna komóIka może wvznaczyć termin
spotkania \Ą, cc]u omówicnia zagadnień określon},ch w wystąpieniu podmiofu
rvykonującego dziala]ność lobbingową, Spotkanie moźe odbywać się wyłącznie
w siedzibie Urzędu, a prżebieg spotkania dokumenhrje się w formie notatki
ulzędowL,j, stosownie do rvymagań określonych w § 3 uSŁ, 2,

3. W przvpadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 usŁ.2 pkt 5, u,łaściwa komórka
obowiąZana jesi róWnież usiosunłować się do Plopozyqi w nim Zawaltvch plzcz
ich urvzględnienic lv pr§ekcie lub w razie ich nicprzłjęcia, przez wyjaśnienie
przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego
pIojekfu,

4. Jeden egzemplarz odporviedzi przekazuje się \\,yznaczonemu pracownikowi
Ref crafu Organizacyjno-Samorządowcgo.

§6,

Wyznacr.on\r pracownik Rcfcrafu Organiżacyjno-Samorządowego prowadzi
lejestr Wystąpień oraż dokumentaqi kontaktórł- podejmorł-anych przez podmioty
r^; (onujalc dzia}a ro., lnbbirgnrła,
W rPjP-lr,,P o llorym mow.l \Ą J-l. l zlnieszczl .ie:

1) imię, naz\Ą,isko lub firmę, adres lub siedzibę podmiofu \Ą.ykunujątc8^

1.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

3. Na

za\ł-oc1o\Ą.ą działa]ność 1obbingową
numel w rejestrze podmiotórv wykonujących Zawodową działalność
lobbingo$-ą jeżeli Podmiot ten został wPisany do tego lejestrui
imię, nazwisko lub firmę, adres i sicdzibę Podmiofu, na rżecż którego
zarł,odowa działalność lobbingowa jest \ĄJ.konywana;
datę kontakfu 1ub wpĘwy wystąpienia do Urzęciu;
określenie formy pcldjętcj działalności 1obbingol,ej;
określenie ptzedmiohl wystąPienia, w iym Postulo$,anych w nim rożwiążań;
opis sposobu Załatlvienia sprawy, Z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarł
podmiot tl,konujący dzialalność lobbingową na sposób załatwicnia sprawy,
podstawie danych z rcjesŁru Ileferatu Organizacyjno-Samolządowego

opracowujc 5ię laz w roku, do 15 luteto roku nastęPnego po |oku które8o dane
dot"vczą informacjc o działaniach Podejmowanych wobec orBanów gminy pru ez
podmioiy lvykonujące zawodoTł,ą działalność lobbingową.

;ł. ZatwicIdzoną Plzez Bulmistlza informację, t; której mowa w ust. 3 Referat
Organizacvjno-Samorządowy niezwłocznie udostęPnia w Biuleq/nie Zarnówień
Publicznych.

§7

ZatządzeŃe wchoózi w życie z dniem podpisania,

TRZ


