
ZARZADZENIE NR 120/1 9 12016
WOJTA GMINY DOBRZEN WIELKI

z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 |ipca 2005r. o działa|ności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z f005 r. Nr 169, poz, I4I4 z późń. zm.) zarządza się,
co następuje:

$ 1. Zarządzenie określa:

1) sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwanego
dalej Urzędem wobec dziaŁań podejmowanych przez podmioty wykonujące:

\- a) zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
7 Iipca2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowieniaptawa,

b) czynności z zabęsu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do
,,Rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalnośó lobbingową'',
zwanego dalej Rej e str em;

2) sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty, o których
mowawpkt 1.

. $ 2. Ilekroó w zarz4dzeniu jest mowa o:
1) komórce organizacyjnej - na|eiy przez to rozumieć referaty Urzędu i samodzielne

stanowiska,
2) podmiocie - na|ezy przez to rozumieó podmioty wykonujące zawodową działa|nośc

lobbingową oruz podmioty wykonujęce czynności z zahesu zawodowej działalności
lobbingowejbez wpisu do Rejestru;

3) ustawie - naleiy przez to rozumieó ustawę z dnia 7 |ipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz.I4l4).

\v 
$ 3. Koordynowanie czynności pracowników Urzędu w zakresie działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa naleiy do zadan Sekretarza Gminy.

s 4. 1. Podmioty mogą kierować występienia do organów gminy Dobrzeń Wielki w formie:
1) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej;
2) propozycji rozwiązań prawnych;
3) opinii na temat proponowanych rczwiązań prawnych' zattierających opis

przewidywanych skutków ich wprow adzenia;
4) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej

prawnie lub wymagąącej takiej regulacji;
5) zgŁoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego olganu

Gminy lub załoŻen do projektu, odpowiednio do art. 7 ustawy.
2. Wystąpieniókierowane przez podmioty określone w $ 1 pkt I a, zawierają w załączeniu:

1) zaśwtadczenie albo oświadczenie o wpisie do Rejestru;
2) oświadczenie wskazujące podmioty, na tzecz których wykonuje zawodową

dziaŁa|no ś ó l o bb ingo wą ;
3) w przypadku gdy podmiot dztata na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej



w Krajowym Rejestrze Sądowym - lvyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymtej osoby prawnej;

4) w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przęz osobę umocowaną
- pełnomocnictwa do zŁoŻenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu
w Urzędzie wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłatv skarbowej.

3. Wystąpienie pochodzące od podmiotu niewpisanego do Rejestru, uwazane jest w za|ęiności
od jego treści za wniosek albo petycję i jest załatwianę odpowiednio ̂ w trybie przepisów
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego l albo ustawy o petycj ach2.

$ 5. Wszystkie wpływajęce do Urzędu wystąpienia, o których mowa w $4 ust.l'
niezwłocznieptzekazujesięSekretaruowiGminy.

$ 6. Po otrz1tnaniu wyst4pienia Sekretarz Gminy podejmuje następujące czynności:
1) sptawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, jest wpisany do rejestru

podmiotów wykonuj 4cych zawo d ow o działalno śó lobbingową;
2) sprawdza, czy wystąpienie kierowane do Urzędu przęZ podmioty określone w $1

pkt 1a Zarządzenia,zawierująw zał.ączeniu wymagane dokumenty, określone w $4
ust'2. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z dokumentów lub
stwierdzenia innych braków formalnych zgłoszenia, Sekretarz Gminy występuje
o uzupełnienie braków wznaczając podmiotowi termin nie dłuŻszy niz 7 dni.
Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację
podmiotu
z występienia;

3) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Urzędu
i w przypadku stwierdzeniajej braku, niezwłocznie przekazuje wystqpienie do
organu właściwego i jednocześnię zawiadamia o tym wnoszącego wystąpienie;

4) przekazuje informację o wystąpieniu podmiotu, o którym mowa w $1 pkt la
Zaruqdzenia, inspektorowi ds. informatyk i w Ur z ę dz i e ceIem umie szczenia
w Biuletynie Informacji Publicznej stosownie do przepisów art.16 ust.1 ustawy.

$ 7. 1. Wystąpienie wymagające pisemnej odpowiedzi Sekretarz Gminy przekazuje do
właściwej meryĄorycznie komórki organizacyjnej w celu jego rczpatrzenia.
2, Komórka otganizacyjna rozpatruje sprawę i udziela podmiotowi odpowiedzi po

uprzednim uzgodnieniu jej treści z Wójtem.
3. Kopia udzielonej prZęZ komórkę organizacyjn4 odpowiedzi na wystąpienie podmiotu

przekazywana j est S ekre tarzowi Gminy.

$ 8. Wyst4pienia doĘczące spraw naleŻących do wyłącznej właŚciwości rady gminy
Sekretarz Gminy podaje do wiadomości Przewodniczącemu Rady Gminy Dpbrzeń Wielki.

$ 9. 1.Sekretarz Gminy prowadzi ewidencję wystąpień podmiotów, o których mowa w $1
us t . l a .
2, Ewidencja wystąpień podmiotów powinien zawiqaó w szczegó|ności:

1) dane podmiotu' od którego pochodzi wystąpienie;
2) numer wpisu podmiotu w Rejestrze,
3) dat{wpływu wystąpienia do Urzędu;
4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nimrozwiązan,

' Ustawa z dńa |4 czerwca 1 960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz.f3, z późn.zm)
'Ustawa z dnia l1 lipca 2O|4r. o peĘcjach (Dz.IJ. z2O|4r.poz. 1195j.



5) wskazanie podmiotów na Izecz których zawodowa działa|ność, lobbingowa jest
wykonywana,

6) opis sposobu załatwienia Sprawy' zę wskazaniem komórki Urzędu i osób
b i o rących udział" w zał'atwieniu sprawy o bj ętej wy stąpi eni em.

3. Wystąpienia podmiotów, o których mowa w $ 4 ust. 3 Znządzenia, nie podlegają
rejestracji w ewidencji wystąpień podmiotów, o którym mowa w ust.l.

$ 10. Sekretarz Gminy przekazląe niezwł'ocznie inspektorowi ds. informatyki informację
o wystąpieniu podmiotu, o którym mowa w $ 1 pktla wraz ze wskazaniem oczekiwanego
przez ten podmiot sposobu rozsttzygnięcia, w celu udostępnienia tej informacji w Biuletynie
Informacj i Publicznej Urzę du.

s 11. 1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w $ 4 ust.1 pkt 4, w którym nię określono
przedmiotu spotkania, Sękretarz Gminy zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie
wystąpienia.
2. Sekrętarz Gminy ustala termin spotkania w uzgodnieniu z Wójtem.
3. Jeśli Wójt nie postanowi inaczej, spotkania z podmiotami odb1tvają się w Urzędzie,

w ustalonych dla Urzędu godzinach pracy) w obecności pracownika komórki
organizacyjnej właściwej w sprawie oraz Sekretarza Gminy lub osoby przez niego
upoważnionej.

4. Przebieg spotkania dokumentuje się w formie protokołu, który zawiera:
1) określenie miejsca i terminu spotkania;
2) dane identyfikujące podmiot, który dokonaŁ zgłoszenia i osoby występujące

w jego imieniu;
3) dane osoby lub osób występujących w imieniu Urzędu;
4) przedmiot spotkanie i jego przebieg;
5) sposób tozstrzygnięcia zaproponowany przęz podmiot ząmujący się zawodową

działa|no ś ci ę l o bb ing o wą ;
6) stanowisko Urzędu w przedmiocie zgŁoszenia;
7) podpisy uczestników spotkania.

$ 12. 1. Stosownie do art. 18 ustawy, Sekrętarz Gminy opracowuje do końca lutego kaŻdego
roku, informację o dziataniach podejmowanych wobec Urzędu w roku poprzednim pTzez
po dmioty wykonuj ąc e zawo dow 4 działaInośó lobb ingową.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, Sekretarz Gminy ptzekazuje nięzwłocznie do
inspektora ds' informatyki Urzędu. w celu jej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

$|3.Zarządzęnie wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

Przygotowała
K.Konecka


