
ZARZ^DZENIE NR 25/2016
WOJTA GMINY OSTROWEK

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie sposobu post^powania przy zalatwianiu spraw z zakresu dzialalnosci lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr
161, poz. 966, z 2015r. poz. 1893) w zwi^zku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zarzqdza si?, co nastepuje:

§ 1. Zarzqdzenie okresla sposob postepowania pracownikow Urz^du Gminy w Ostrowku wobec
dziatari podejmowanych przez podmioty wykonujqce zawodowq. dzialalnosc lobbingowa^, o ktorej mowa
w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz
podmioty wykonujace bez wpisu do rejestru czynnosci z zakresu zawodowej dziatalnosci lobbingowej
oraz sposob dokumentowania kontaktow podejmowanych przez podmioty.

§ 2. I . . Pracownicy Urz^du podczas postepowania z podmiotami wykonujacymi dzialalnosc
lobbingow^ sâ  obowi^zani do dokumentowania podejmowanych kontaktow. Kontakty podejmowane
przez podmioty wykonujace dzialalnosc lobbingowq mogq w szczegolnosci dotyczyc przedkladania, w
formie pisemnej lub ustnej, wnioskow zmierzajqcych do wywarcia wptywu na organy wfadzy publicznej
w procesie stanowienia prawa.

2. Obowia^zek, o ktorym mowa w ust. I., obejmuje w szczegolnosci dokumentowanie kontaktow
podejmowanych przez podmioty wykonujqce dzialalnosc lobbingowa^ w sprawach zwiqzanych z
przedtozeniem:

1) wniosku o podj?cie okreslonej inicjatywy uchwalodawczej,

2) propozycji rozwiajzari prawnych,

3) opinii na temat proponowanych rozwiajzari prawnych, zawieraja_cej symulacje skutkow ich wdrozenia,

4) propozycji odbycia spotkania w celu omowienia okreslonej kwestii uregulowanej prawnie lub
wymagaja.cej takiej regulacji,

5) zgtoszenia zainteresowania pracami nad projektem zatozeri projektu uchwaiy, projektem uchwaty lub
projektem zarza^dzenia, zwanych dalej projektem.

3. Dokumentowanie kontaktow z podmiotami wykonuj^cymi dzialalnosc lobbingowa^, polega na
sporza^dzeniu po kazdym kontakcie, w szczegolnosci po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierajiicej przede
wszystkim:

1) informacj? o okresleniu sprawy, w ktorej dzialalnosc lobbingowa byla podejmowana,

2) wskazanie podmiotu lub osoby, ktora wykonywala dziatalnosc lobbingowq,

3)okreslenie form podj?tej dzialalnosci lobbingowej, wraz ze wskazanicm, czy polegala ona na
wspieraniu okreslonych projektow, czy tez na wyst^powaniu przeciwko tym projektom,

4) okresleniu wplywu, jaki wywarl podmiot wykonuja^cy dzialalnosc lobbingowq w danej sprawie.

§3. W przypadku, gdy do Urz^du wplynie wystajiienie od podmiotu wykonuja^cego dzialalnosc
lobbingowq, wlasciwy merytorycznie, ze wzgl^du na przedmiot wystapienia, pracownik Urz^du:

1) rejestruje wystapienie i dat? jego wplywu,

2) sprawdza, czy podmiot, od ktorego pochodzi wystapienie, zostal wpisany do rejestru podmiotow
wykonuja^cych zawodowa^ dzialalnosc lobbingowa^ prowadzonego w wersji elektronicznej przez
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Ministra Administracji i Cyfryzacji, o niestwierdzeniu wpisu informuje si? ministra wlasciwego do
spraw informatyzacji,

3) dokonuje weryfikacji wystapienia z punktu widzenia zakresu wlasciwosci Urz?du, a w przypadku jej
niestwierdzenia kieruje spraw? do organu wlasciwego z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie
podmiot wyst?pujacy,

4) przekazuje informacj? o wystapieniu informatykowi, ze wskazaniem podmiotu, na rzecz ktorego ono
pochodzi oraz tresci wystapienia i nazwy podmiotu z wyjqtkiem adresow osob fizycznych - celem
zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. I . Wlasciwy merytorycznie pracownik Urz?du udziela na pismie odpowiedzi na wystapienie
podmiotu wykonuja^cego dziatalnosc lobbingowa,.

2. W razie potrzeby wlasciwy merytorycznie pracownik moze wyznaczyc termin spotkania w celu
omowienia zagadnieri w wystapieniu podmiotu wykonuja^cego dziaialnosc lobbingowa,. Przebieg
spotkania dokumentuje si? w formie notatki urz?dowej, stosownie do wymagah okreslonych w § 2. ust.3.

3. W przypadku zgloszenia, o ktorym mowa w § 2 list. 2. pkt 5, wtasciwy merytorycznie pracownik
Urz?du obowiajzany jest rowniez ustosunkowac si? do propozycji w nim zawartych przez ich
uwzgl?dnienie w projekcie lub w razie ich nieprzyj?cia, przez wyjasnienie przyczyn takiego stanowiska
w odpowiedniej czesci uzasadnienia do tego projektu.

§5. 1. Kazdy pracownik Urzedu, z ktorym podejmowane byly kontakty, o ktorych mowa w § 2.,
prowadzi rejestr wystapien oraz dokumentacji kontaktow podejmowanych przez podmioty wykonuja_ce
dzialalnosc lobbingow^.

2. W rejestrze, o ktorym mowa w ust. 1, zamieszcza si?:

1) imie_, nazwisko i adres lub firm?, siedzib? i adres podmiotu, wykonujqcego zawodowa^ dzialalnosc
lobbingow^, od ktorego pochodzi wystapienie,

2) numer w rejestrze podmiotow wykonujqcych zawodowa^ dzialalnosc lobbingowa^-jezeli podmiot ten
zostal wplsany do tego rejestru,

3) imi?, nazwisko i adres lub firm?, siedzib? i adres podmiotu, na rzecz ktorego zawodowa dzialalnosc
lobbingowa jest wykonywana,

4) dat? wplywu wystapienia do Urz?du,

5) okreslenie formy podj?tej dzialalnosci lobbingowej,

6) okreslenie przedmiotu wystapienia, w tym postulowanych w nim rozwia^zan,

7) opis sposobu zalatwienia sprawy z uwzgl?dnieniem wplywu, jaki wywarl podmiot wykonuju^cy
dziatalnosc lobbingowq na sposob zalatwienia sprawy.

3. Zbiorczy rejestr, na podstawie danych przekazywanych przez pracownikow Urz?du, prowadzi
pracownik na stanowisku ds samorza^dowych.

4. Pracownicy Urz?du sa^ zobowiazani do przekazywania pracownikowi na stanowisku ds
samorz^dowych danych za dany rok z rejestru, o ktorym mowa w ust. I , w terminie do 31 stycznia roku
nast?pujqcego po roku, ktorego dotycza^dane.

5. Na podstawie otrzymanych danych pracownik na stanowisku ds samorz^dowych opracowuje raz w
roku, do dnia 15 lutego roku nast?puja^cego po roku, ktorego dane dotycza^ informacj? o dzialaniach
podejmowanych przez podmioty wykonuja^ce dzialalnosc lobbingowq.

6. Informacje, o ktorej mowa w ust.5, zatwierdzona^ nastcpnie przez Wojta Gminy Ostrowek
udost?pnia si? niezwlocznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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