
ZARZADZENIE Nr 17/2016 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 20 lipca 2016r. 

w sprawle sposobu postypowania pracownikow Urzydu Gminy Baboszewo wobec dzialan 

podejmowanych przez podmioty wykonuj,!ce zawodow,! dzialalnosc lobbingow,! oraz 

podmioty wykonuj,!ce bez wpisu do rejestru czynnosci z zakresu zawodowej dzialalnoSci 

lobbingowej 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 

O.t. Oz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005r. 0 dzialalnosci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Oz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 z pOin. zm. ) 

zarz'!dzam, co nastypuje: 

§ 1 

1. Procedury okreslaj,! spos6b postypowania pracownik6w Urzydu Gminy Baboszewo z 
podmiotami wykonuj,!cymi zawodow,! dzialalnosc lobbingow,! oraz z podmiotami 
wykonuj,!cymi bez wpisu do rejestru czynnosci z zakresu zawodowej dzialalnosci 
lobbingowej oraz sposob dokumentowania podejmowanych kontaktow. 

2. Ozialalnosc lobbingowa polega na reprezentowaniu interesow osob lub jednostek, na rzecz 
kt6rych dzialaj,! podmioty wykonuj,!ce zawodow'! dzialalnosc lobbingow,! oraz podmioty 
realizuj,!ce czynnosci wchodz,!ce w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiot6w 
wykonuj,!cych zawodow,! dzialalnosc lobbingow,!, prowadzonego przez ministra wlasciwego 
do spraw administracji publicznej. 

§2 

Przez dzialalnosc lobbingow,! rozumie siy kazde dzialanie prowadzone metodami prawnie 
dozwolonymi zmierzaj,!ce do wywarcia wplywu na organ wladzy gminy w procesie 
stanowienia prawa. 

§3 

1. Ozialalnosc podmiot6w, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 1, moze miec w szczeg61nosci formy: 

1) Wniosku 0 dokonanie zmian w obowi,!zuj,!cych uchwalach Rady Gminy zawieraj,!cego 
propozycjy rozwi'!Zan prawnych wraz z uzasadnieniem celu proponowanych zmian i 
okresleniem skutk6w ich wdrozenia. 

2) Wniosku 0 podjycie inicjatywy uchwalodawczej w sprawach nalez,!cych do wlasciwosci 
organu wladzy gminy. 



3) Wniosku dotyczqcego propozycji spotkania w celu omowienia okreslonej kwestii 

uregulowanej prawnie lub wymagaj,!cej takiej regulacji. 

§4 

1. Wnioski , 0 ktorych mowa w § 3, po rejestracji wplywu na Kancelarii Ogolnej , kierowane 

S,! do merytorycznej komorki organizacyjnej Urzydu Gminy, ktora: 

1) Rejestruje wniosek w ewidencji, ktorej wzor stanowi zal,!cznik do zarz,!dzenia, 

2) Sprawdza, czy podmiot, ktory wniosl wniosek, doryczyl zaswiadczenie albo oswiadczenie 

o wpisie do rejestru podmiotow wykonuj,!cych zawodow,! dzialalnosc lobbingow,! wraz z 
pisemnym oswiadczeniem zawieraj,!cym wskazanie podmiotow, na rzecz ktorych wykonuje 

ty dzialalnosc, 

3) Sprawdza, czy podmiot, od ktorego pochodzi wniosek, zostal wpisany do rejestru 

podmiotow wykonujqcych zawodow,! dzialalnosc lobbingow,!, prowadzonego w wersJI 

elektronicznej przez ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej , 

4) Przygotowuje projekt pisemnej odpowiedzi, a w razie potrzeby - w uzgodnieniu z Wojtem 

- wyznacza spotkanie w celu omowienia proponowanych rozwi'!Zaii prawnych, 

5) Organizuje spotkanie, 0 ktorym mowa w pkt. 4, przestrzegaj,!c ponizszych zasad: 

a) spotkanie odbywa siy wyl,!cznie w siedzibie Urzydu Gminy; 

b) w spotkaniu uczestnicz,! Wojt lub Sekretarz Gminy oraz co najmniej trzech wskazanych 

przez nich pracownikow Urzydu Gminy; 

c) na spotkanie Wojt moze zapraszac przedstawicieli Rady Gminy oraz inne osoby zwi'!Zane 

merytorycznie z tematyk,! spotkania, 

d) przebieg spotkania dokumentuje Sly notatk'! sluzbow,! podpisan,! przez pracownika 

sporz,!dzaj,!cego notatky; 

6) przygotowuje projekt informacji 0 dzialaniach podejmowanych wobec organu wladzy 

publicznej przez podmioty wykonuj,!ce zawodow,! dzialalnosc lobbingow,! wraz ze 

wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygniycia, 

7) informacjy, 0 ktorej mowa w pkt. 6, po uprzedniej akceptacji przez Wojta lub Sekretarza 

Gminy, niezwlocznie udostypnia w Biuletynie Informacji Publicznej, we wspolpracy z 

Referatem Ogolno - Administracyjnym i Zamowieii Publicznych, 

8) na biez'!co przekazuje Sekretarzowi Gminy - Koordynatorowi Kontroli Zarz,!dczej kopiy 

zgromadzonej w sprawie dokumentacji oraz na biez'!co informuje 0 wszelkich dzialaniach 

podmiotu wnosz'!cego wniosek nie przewidziany w niniejszym zarz,!dzeniu, 

9) do dnia 15 stycznia kazdego roku przekazuje Sekretarzowi Gminy - Koordynatorowi 

Kontroli Zarzqdczej kopiy prowadzonej ewidencji, 0 ktorej mowa w pkt. 1 



§ 5 

Sekretarz Gminy - Koordynator Kontroli Zarz,,!-dczej na podstawie ewidencji wyst,!pien i 

zgromadzonej w sprawie dokumentacji przekazanej przez kom6rki organizacyjne Urz((du 

Gminy opracowuje raz w roku, do konca lutego , informacj((, 0 kt6rej mowa wart. 18 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa i niezwlocznie 

przekazuje j,,!- do udost((pnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§6 

1. W przypadku stwierdzenia, ze czynnosci wchodz,,!-ce w zakres zawodowej dzialalnosci 

lobbingowej s,,!- wykonywane przez podmiot nie wpisany do rejestru podmiot6w 

wykonuj,!cych zawodow'! dzialalnosc lobbingow,,!-, merytoryczna kom6rka organizacyjna 

Urz((du Gminy niezwlocznie przekazuje tak'! informacj(( Sekretarzowi Gminy 

Koordynatorowi Kontroli Zarz,,!-dczej. 

2. Sekretarz Gminy - Koordynator Kontroli Zarz,!dczej przygotowuje informacj(( 0 podj((tych 

dzialaniach lobbingowych przez podmiot nie wpisany do rejestru, 0 kt6rym mowa w ust. 1, 

kt6r,,!- przekazuje ministrowi wlasciwemu do spraw administracji publicznej. 

§7 

Informacje, 0 kt6rych mowa w § 4 pkt 4 i 7, w § 5 oraz w § 6 ust. 2, podpisuje W6jt. 

§ 8 

Wykonanie Zarz,!dzenia powierzam: 

Sekretarzowi Gminy - Koordynatorowi Kontroli Zarz'!dczej, do kt6rego nalezy koordynacja 

zadan w urz((dzie Gminy w zakresie zawodowej dzialalnosci lobbingowej oraz nadzorowanie 

realizacji obowi,,!-zuj,,!-cych procedur i uregulowan wewn((trznych dotycz'!cych tej dzialalnosci. 

Kierownikowi Referatu Og61no - Administracyjnego i Zam6wien Publicznych, do kt6rego 

nalezy udost((pnienie w Biuletynie Informacji Publicznej przekazywanych przez kom6rki 
merytoryczne Urz((du Gminy. 

Kierownikom poszczeg61nych referat6w Urz((du Gminy oraz osobom zajmuj,!cym 

samodzielne stanowiska w zakresie realizacji zadan wynikaj,!cych z ustawy 0 dzialalnosci 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz niniejszego zarz,,!-dzenia. 

§9 

Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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L.p. 

zatqcznik do Zarzqdzenia N r17 /2016 

Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 20 lipca 2016 roku 

Ewidencja wniosk6w sktadanych przez podmioty wykonujqce zawodowq dziatalnosc lobbingowq w Urz~dzie 

Gminy Baboszewo 

Data wptywu Dane podmiotu sktadajqcego Wskazanie podmiotow, Przedmiot wniosku, w tym oczekiwany przez wptyw podmiotu 
wniosku wniosek, w tym numer wpisu na rzecz ktorych podmiot wykonujqcy zawodowq dziatalnosc wykonujqcego 

w rejestrze podmiotow wykonywana jest lobbingowq, sposob rozstrzygni~cia oraz zawodowq dziafalnosc 
wykonujqcych zawodowq dziafalnosc lobbingowa. proponowane w nim rozwiqzania. lobbingowq na 
dziafalnosc lobbingowq. ostateczne 

rozstrzygni~cie sprawy. 
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