
ZARZi\DZENIE NR 312016 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

w sprawie okreslenia sposobu post~powania w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto 

przy zalatwianiu spraw z zakresu dzialalnosci lobbingowej. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Oz. U. N r 169, poz. 1414 ze zm.) zarz~dza siy, co nastypuje: 

§ 1. Okresla siy szczeg610wy spos6b postypowania pracownik6w Urzydu Gminy 

Nowe Miasto z podmiotami wykonuj~cymi zawodow<} dzialalnosc lobbingow~, 

oraz z podmiotami wykonuj<}cymi bez wpisu do rejestru czynnosci z zakresu zawodowej 

dzialalnosci lobbingowej, w tym spos6b dokumentowania podejmowanych kontakt6w. 

§ 2. Koordynowanie czynnosci w zakresie dzialalnosci lobbingowej nalezy 

do Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzydu Gminy. 

§ 3. Ilekroc w niniejszym zarz~dzeniu jest mowa 0: 

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Oz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.); 

2) urzydzie - nalezy przez to rozumiec Urz~d Gminy Nowe Miasto; 

3) kierownika referatu organizacyjnego - nalezy przez to rozumiec Kierownika Referatu 

Organizacyjnego i Oswiaty Urzydu Gminy Nowe Miasto; 

4) pracowniku - nalezy przez to rozumiec pracownika merytorycznego Urzydu Gminy 

Nowe Miasto, do kt6rego wplynylo zgloszenie; 

5) w6jcie - nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Nowe Miasto; 

6) gminie - nalezy przez to rozumiec Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Podmioty wykonuj~ce zawodow~ dzialalnosc lobbingow<} mog~ zglaszac 

do organ6w gminy: 

l) wnioski 0 podjycie inicjatywy legislacyjnej; 

2) opinie na temat proponowanych rozwi~zan prawnych, zawieraj~ce opis przewidywanych 

skutk6w ich wprowadzenia; 

3) propozycje odbycia spotkan w celu om6wienia okreslonej kwestii uregulowanej prawnie 

lub wymagaj~cej takiej regulacji; 

4) zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego. 



§ 5. Pracownik, do ktorego wplynylo zgloszenie, 0 ktorym mowa w § 4, dokonuje: 

1) sprawdzenia czy zgloszenie spelnia wymagania okreSlone ustaw~; 

2) weryfikuje zgloszenie odnosnie wlasciwosci wojta, a w przypadku stwierdzenia jej braku 

niezwloczne przekazanie zgloszenia do organu wlasciwego z jednoczesnym 

zawiadomieniem 0 tym fakcie zglaszaj~cego; 

3) przekazuje zgloszenie niezwlocznie do kierownika referatu organizacyjnego. 

§ 6. 1. Kierownik referatu organizacyjnego po otrzymaniu zgloszenia od pracownika: 

1) rejestruje zgloszenie; 

2) dokonuje sprawdzenia czy podmiot, od ktorego wplynylo zgloszenie, jest wplsany 

do rejestru podmiotow wykonuj~cych zawodow~ dzialalnosc lobbingow~, prowadzonego 

w wersji elektronicznej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, a w przypadku 

stwierdzenia, ze czynnosci wchodz~ce w zakres zawodowej dzialalnosci lobbingowej 

s~ wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru infonnuje 0 tym ministra 

wlasciwego do spraw administracji publicznej; 

3) zamieszcza zgloszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, ze wskazaniem podmiotu, 

od ktorego ono pochodzi oraz treSci zgloszenia i nazwy podmiotu, na rzecz ktorego 

jest ono realizowane z wyj~tkiem adresow osob fizycznych; 

4) po wykonaniu czynnosci, 0 ktorych mowa w pkt 1 do 3 przekazuje zgloszenie 

wlasciwemu pracownikowi do dalszego zalatwienia. 

2. W przypadku, gdy zgloszenie pochodzi od podmiotu mewplsanego do rejestru 

podmiotow wykonuj~cych zawodow~ dzialalnosc lobbingow~, zgloszenie traktuje siy 

jak petycjy lub wniosek w rozumieniu przepisow Kodeksu postypowania administracyjnego. 

§ 7. 1. Pracownik, do ktorego wplynylo zgloszenie: 

1) 	prowadzi postypowanie w sprawie w tym, w szczegolnosci udziela pisemnej odpowiedzi 

na zgloszenie alba wyznacza termin spotkania w celu omowienia zagadnien zawartych 

w tym zgloszeniu. 

2) uczestniczy 	 w spotkaniu z ramlema urzydu, prezentuj~c stanowisko wczesniej 

uzgodnione z wojtem. 

2. Przebieg spotkania, 0 ktorym mowa w ust. 1, dokumentuje siy w formie protokolu, 

ktory w szczegolnosci zawiera: 

1) okreSlenie miejsca i tenninu spotkania; 

2) dane identyfikuj~ce podmiot, ktory dokonal zgloszenia osoby wystypuj~ce w Jego 

imieniu; 


3) dane osob wystypuj~cych w imieniu urzydu; 




4) przedmiot spotkania i jego przebieg; 


5) zaproponowany przez podmiot zglaszajqcy spos6b proponowanego rozstrzygniycia; 


6) stanowisko urzydu w przedmiocie zgloszenia. 


3. Pracownik, do kt6rego wplynylo zgloszenie przekazuje niezwlocznie do kierownika 

referatu organizacyjnego informacjy 0 sposobie zalatwienia sprawy, wskazujqc spos6b 

uwzglydnienia propozycji zawartych w zgloszeniu lub przyczyny ich nieprzyjycia. 

§ 8. Kierownik referatu organizacyjnego: 

I. prowadzi 	 ewidencjy spraw zalatwianych na podstawie zgloszen podmiot6w 

wykonuj,!cych zawodowq dzialalnos6 lobbingowq; 

2. 	 opracowuje raz w roku, do konca lutego, informacjy 0 dzialaniach podejmowanych 

wobec organ6w gminy w roku poprzednim przez podmioty wykonuj,!ce zawodow,! 

dzialalnos6 lobbingow'!; 

3. 	 zamieszcza informacjy, 0 kt6rej mowa w § 8 ust. 2 w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzydu. 


§ 9. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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