
                                                                                                Łubniany, dnia 20 lutego 2017 r. 

 

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej 

w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 

 

           Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (tj. Dz. U. z 2017  r., poz. 248), w związku z § 10 ust. 1 i 2 Zarządzenia  

Nr 66/2016 Wójta Gminy Łubniany z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania 

pracowników Urzędu Gminy Łubniany wobec działań podejmowanych przez podmioty 

wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące  

bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej: 

1. Określenie sprawy: 

 

Przesłanie informacji o Urzędzie odnośnie wprowadzenia zarządzenia dotyczącego 

obsługi zawodowych lobbystów na terenie Urzędu w myśl  art. 16 ustawy o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 roku. W przypadku  

nie wprowadzenia powyższego zarządzenia jak najszybsze uzupełnienie braku poprzez 

jego sporządzenie i poinformowanie drogą elektroniczną o jego umiejscowieniu. 

Ponadto zażądano przygotowania zgodnie z art. 18 ustawy o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa stosownego raportu i opublikowania go w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Łubniany. 

 

2. Podmiot, który wykonywał zawodową działalność lobbingową: 

 

Grupa lobbingowa GRASS ROOTS LOBBING 

Wydział Kontroli Nadzoru Audytu Skarg i Wniosków 

 

3. Forma podjętej zawodowej działalności lobbingowej: 

 

Przesłanie e-mailem, dnia 01 lipca 2016 r., zapytania w w/w kwestiach (data wpływu  

do Urzędu Gminy Łubniany 04 lipca 2016 r.). 

 

4. Określenie wpływu jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność 

lobbingową w procesie stanowienia prawa: 

 

Dnia 20 lipca 2016 r. Wójt Gminy Łubniany wydał Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie 

sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Łubniany wobec działań 

podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową  

oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej 

działalności lobbingowej. Zarządzenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Łubniany pod adresem www.bip.lubniany.pl – AKTY 

PRAWNE – Zarządzenia Wójta – ZARZĄDZENIA WÓJTA 2016 R. 

http://www.bip.lubniany.pl/


Ponadto „Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej 

w roku 2015 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową”, na mocy 

art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Łubniany pod adresem www.bip.lubniany.pl – INFORMACJE – Informacje dotyczące 

działalności lobbingowej. 

http://www.bip.lubniany.pl/

