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BURMISTRZA DRAWSKA P OMORSIunGO

z dnia 05 siexpnia 2016 r.

w sprawie szczeg6Iowego sposobu postepowania przy zalatwianiu w Urzedzie Miejshim
w Drawsku Pomorskim  spraw z zakresu dzialalnoSci lobbingowej

Na podstawie art.  16 ust.  2 ustarvy z dnia 7 1ipca 2005 r.  o  dzialalnoSci lobbingowej
wprocesie stanowieniaprawa (Dz. U. Nr 169, poz.  1414; z 2009 I. Nr 42, poz. 337; z 2011 I.
Nr  106,poz.  622 iNr  161, poz.  966 iz2015 r. poz.  1893), art.  33 ust.  3  i 5 ustarvyz dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminngm a)z. U. z  2016 I. poz. 446) zarzedza sie> co nastapuje:

§ 1.Zarzqdzenie ckreSla:
1)   szczeg6Iolvy   spos6b   postepowania   pracolonik6w   Urzedu   Miejskiego   w   Drawsku
Pomorskim,  zwanego  dalej   ,,Urzedem",  wobec  dzialal  podejmowanych  przez  podmioty
wykonuj ape :

a)   zawodowq dzialalnos,6 1obbingowa> o kt6rej mowa w art. 2 ust. 2 ustarvy z aria 7 lipca
2005 I. o dzialalnoSci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

b)   cz)mnoSci  z  zalnesu  zawodowej   dzialalnoSci  lobbingowej   bez  \xpisu  do   rejestm

podmiot6w lvykonuj apych zawo dowq dzialalnoS6 1obbingowa;
2)  spos6b  dokumentowania koutalct6w  podejmowanych  przez  podmioty>  o  kt6rych  mowa
wpkt1.

?   2.1.    Burmistrz   Drawska   Pomorskiego   umoZliwia   podmiotom   lvykonujqcym
zawodowa   dzialalnoS6    lobbingowq   lxpisan)-   do   rejestnl   wlaSciwe   reprezentowanie
interes6w podmiot6w, na rzecz kt6rych ta dzialalnoS6 j est \vykonywana.
2.   Pracolrmicy  Urz?du  podczas  postepowania  z  podmiotami  \vykonujap]mi   dzialalnof6
lobbingowa sq zobowiazani do dok\-entowania po dejmowanych kontalct6w.
3.   Obowiazek,   o   kt6rym   mowa  w   ust.2   obejmuje   w   szczeg61nofci   dok-entowanie
kontalct6w podejmowanych przez podmioty lvykonujace dzialalnoS6 lobbingowa w sprawach
zwiazanych z przedioZeniem:

1)   \uniosku o podjecie okreSlonej inicjatywy uchwalodawczej)
2)   propozycji rozwiazah pra\rmych,
3)   opinii na temat proponowanych rozwiapah prarrmych, zawierajqcej s)mulacje skutk6w

ice wdroZenia,
4)   propozycji  odbycia  spotkania  w  celu  om6wienia  okreSlonej  kwestii  uregulowanej

prarunie lub w]-agajapej takiej regulacji,
5)   zgtoszenia   zainteresowania   pracami   mad   projektem   zalo2ed   proje]chl   uchwaly?

projektem uchwaly rub projektem zarzqdzenia, zwanych dalej "projekterf,.
4. Dokumentowanie koutalct6w z podmiotami \vykonujap)-i dzialalnoS6 1obbingowa polega
na   sporzqdzeniu   po   kazdy-   kontakcie,   w   szczeg6lnoSci   spotkaniu,   pisemnej   notacki
zawierajapej w szczeg6lnoSci:

1)   informacje o okreSleniu sprarvy, w kt6rej dzialalnoS6 1obbingowa byla podejmowana,
2)   wskazanie podmiotu lub osoby) kt6ra \vykonywala dzialalnoS6 lobbingowq>



3)   okreSlenie form podjgtej  dzialalnoSci lobbingowej vlaZ Ze WSkaZaniem,  CZy POlegala
ona na wspieraniu okreSlonych projekt6w,  czy te2 na \vystepowaniu przeciwko tym

projektom,
4)   okreSleniu lxplyw|, jcki wywari podmiot \vykonujapy dzialalnoS6 lobbingowa w danej

sprawie.

§  3.1.  W prz)padku,  gdy do Urz?du lxpkymie lvystapienie  od podmiotu   \vykonujqcego
dzialalnof6  1obbingowa)  wlaSciwa  merytorycznie  ze  wzgledu  na  przedmiot  lvystapienia
kom6rka organizacyjna Urzedu:

1)   sprawdza,  czy podmiot,  od kt6rego pochodzi lvystapienie, zostal lxpisany do rejestnl

podmiot6w  lvykonujqcych  zawodowa  dzialalnoS6  1obbingowq  prowadzonego  przez
wla§ciwego ministra,

2)   dokonuje  wer)ffihacji  \vystapienia  z  pun]rfu  widzenia  zakresu  wlaSciwoSci  Urzedu,
a w przxpadkujej niestwierdzenia kieruje spraw? do organu wla5ciwego,

3)   info-uje kiero\unictwo Urz?du o konieczno5ci lvystapienia do rinistra wla5ciwego
do  spraw  informatyzacji  w  prz)padku,  gdy  podmiot  Die  jest  \xpisany  do  rejestru

podmiot6w \vykonuj apych zawodowq dzialalnoS6 1obbingowq,
4)   przekazuje Sckretarzowi Gminy Drawsho Pomorskie info-acj? o:

a)   lvystapieniu, ze wskazaniem podmiotu, od kt6rego ono pochodzi,
b)   treSci \vystapienia oraz podmiotach, na rzecz kt6rych jest ono realizowane.

2. Post?powanie z podmiotami lvykonujac)mi dzialalnof6 lobbingowq' o kt6rej mowa w § 2 i

?   3   podlega  rejestracji  w  centralngm  rejestrze  prowadzon)-  przez   Sekretarza  Gminy
Drawsko Pomorskie, w kt6rym odnotowuje sis:

1)   imie9 naZwiSkO i adreS lub nazw?, siedzib? i acres podmiotu `vykonujapego zawodowa
dzialalno56 1obbingowq> od kt6rego pochodzi zgloszenie,

2)   numer  w  rejestrze  podmiot6w \vykonujacych  zawodowq  dzialalnoS6  lobbingowa -

jezeli podmiot ten zostal `xpisany do rejestru,
3)   imie>  nazwisko  i  acres  tub  nazwe)   siedzibe  i  acres  podmiotu,  na  rzecz  kt6rego

zawodowa dzialalnoS6 lobbingowa j est lvykonywana,
4)   dap `xpl)rml zgfoszenia do Urz?du,
5)   okreSlenie foamy podjetej dzialalnoSci lobbingowej,
6)   okreflenie przedmiotu \vystapienia, w tym postulowanych w Him rozwiapal,
7)   opis  sposobu zalatwienia sprarvy,  ze wskazaniem wlaSciwej  kom6rki  organizacyjnej

Urz?du  lub  wlaSciwej  jednostld  organizacyjnej  gminy9  Z uWZg1?drieniem  \xplywu,

jaki  wywari  podmiot  lvykonujapy  dzialalnoS6  1obt)ingowq  na  spos6b  zalatwienia
SPraWy.

§   4.    1.lVIaSciwe   merytorycznie   kom6rki   organizacyjne   Urz?du   udzielaja   na   piSmie
odpowiedzi   na   zgloszenie   podmiotu   lvykonujapego   zawodowa   dzialalnoS6   1obbingowa

przekazuj ap kopie odpowiedzi S ekretarzowi Gminy DJ.aWSkO Pomorskie.
2.  Sekretarz  Gminy  Drawsko  Pomorskie  do  dnia  15  lutego  roku  nastapujapego  po  rcku,
kt6rego    dane    dotyczq)    udostepnia    w    Biuletymie    lnformacji    Publicznej    info-acje
o    dzialaniach    podejmowanych    przez    podmioty    lvykonujape    zawodowa    dzialalnoS6
1obbingowq.



3.  W  prz)padku  zgloszenia,  o  kt6rym mowa w  §  2  ust.  3  pkt 5,  wlaSciwa merytorycznie
kom6rka  organizacyjna  Urzedu  obowiazana jest  ustosunhowa6  sis  do  propozycji  w  nim
zawartych  przez   ich   uwzg1?dnienie   w   projekcie   tub   w   razie   ich   nieprzyj?cia,   przez
\vyjaSnienie  przycz)m  takiego   stanowiska  w   odpowiedniej   cz?Sci  uzasadnienia  do  togo

projekfu.

§ 5. Wykonanie zarzqdzenia powierza sis Sekretarzowi Gminy Drawsko Pomorskie.

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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