
                                         Sprawozdanie poselskie 
                       za drugie półrocze 2012 roku 
 
Szanowni Państwo! 
 
     Przedstawiam sprawozdanie ze swojej pracy poselskiej; 
tym razem dotyczące drugiego półrocza 2012 roku. 
      
     W ubiegłym roku uczestniczyłam we wszystkich 
posiedzeniach plenarnych Sejmu i w prawie wszystkich 
głosowaniach. Takich głosowań od początku kadencji było 
1476, oddałam głos w 1470 (99,6 %). 

 
     Na forum parlamentu w drugim półroczu wystąpiłam 
trzykrotnie (łącznie w 2012 roku - 14 razy). Złożyłam 
siedem interpelacji (przez cały rok dziewięć), dwa 
zapytania poselskie, jedno pytanie ws. bieżących oraz 
jedno oświadczenie poselskie (w 2012 r. – cztery). 
     Parlamentarzysta pracuje głównie podczas posiedzeń 
komisji sejmowych; uczestniczę w pracach dwóch komisji - 
infrastruktury i rolnictwa. Ponadto jestem członkiem 
trzech podkomisji nadzwyczajnych i pięciu podkomisji 
stałych.  



     W grudniu 2012 r.  zostałam przewodniczącą 
podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia nowelizacji 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
     Działam w pięciu parlamentarnych grupach 
bilateralnych (w tym polsko-niemieckiej, polsko-rosyjskiej 
i polsko-gruzińskiej) oraz w ośmiu zespołach 
parlamentarnych  (m.in. Parlamentarnej Grupie Kobiet, 
zespole przyjaciół Odry, zespole ds. budowy dróg 
ekspresowych S-3 i S-5, zespole wspierania inicjatyw 
kulturalnych) 

 
     W biurze poselskim w Gorzowie pełnię dyżur w 
poniedziałki, (dotychczas było ich 17, w tym 
sześciokrotnie dyżury wyjazdowe), ale moje biuro 
poselskie dostępne jest w każdy roboczy dzień tygodnia.  
    Internet jest ważną formą moich kontaktów 
z wyborcami. Otrzymuję wiele próśb, zapytań, opinii i 
stanowisk za pośrednictwem skrzynki mailowej, a także 
dzięki profilowi na Facebooku i Twitterze. Dziękuję za tę 
formę kontaktu i wyrażania opinii.  
 
    Przedstawiam niektóre ze spraw, którymi zajmowałam 
się w drugiej połowie roku: 
 



                     
1. Byłam organizatorem wyjazdu radnych, władz miasta, 
przedstawicieli gorzowskiej  służby zdrowia oraz 
dziennikarzy do Koszalina, gdzie funkcjonuje ośrodek 
onkoterapii (powstały na zasadach PPP) – istnieje pilna 
potrzeba utworzenia podobnego ośrodka w Gorzowie. 
3. Włączyłam się do udziału w działania akcji „Zdrowa 
Gmina“,który poświecony jest profilaktyce nowotworowej, 
4. Zorganizowałam, wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu 
Konferencję „Partnerstwo Publiczno-Prywate“. 
5. Aktywnie współpracuję z gorzowskimi seniorami; 
wspólnie zorganizowaliśmy Pierwszy Gorzowski Marsz 
Seniora. Zainicjowałam współpracę seniorów z młodymi 
ludźmi zrzeszonymi w Młodzieżowej Radzie Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
6. Wspomogłam zorganizowanie konferencji przybliżającej 
wprowadzenie matury międzynarodowej w Gorzowie. 
7. Zaangażowałam się we wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego w Gorzowie. Radni PO, wspierani przez 
dwa inne koła, umożliwili gorzowianom wskazanie na 
jakie drobne inwestycje ma zostać przeznaczony w 2013 
roku z budżetu miasta milion złotych.  
8. Zadebiutowałam jako poseł sprawozdawca. W imieniu 
dwóch komisji rekomendowałam nowelizację ustawy, 
która wydłuży o 5 lat (czyli do 2017) okres 
obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty 
zadłużenia mieszkań objętych pomocą państwa w spłacie 
długoterminowych kredytów mieszkaniowych 
(zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca 
1992 r.). Ustawa została przyjęta jednogłośnie. 
9. Reprezentowałam lubuskie kobiety na Kongresie Kobiet. 
Był on poświęcony szeroko rozumianej przedsiębiorczości 
– inicjatywom, które Polki podejmują nie tylko w biznesie, 
ale przede wszystkim w samorządach, organizacjach 
pozarządowych czy lokalnych społecznościach. 



10. Zorganizowałam osiem spotkań z Lubuszanami, w 
których wzięło ponad pół tysiąca osób. Były one 
poświęcone „Planowi dla Polski”. Podczas tych spotkań 
przedstawiałam najważniejsze kierunki działań rządu na 
temat bezpieczeństwa polskiej rodziny, utrzymania 
wzrostu gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, 
znalezienia środków na dalszy wzrost gospodarczy. 
11. Pod hasłem "Przystań i podziel się Wigilią" w teatrze 
imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie zorganizowałam 
koncert charytatywny. Zebrane pieniądze - kilkanaście 
tysięcy, zasiliły konto Towarzystwa Brata Alberta w 
Gorzowie. 
 
 
     Szczegółowe informacje o moich działaniach poselskich 
znajdziecie na mojej stronie internetowej 
(www.krystynasibinska.pl). 

 
     Dziękuję za zaufanie, jakim Państwo mnie obdarzacie; 
zachęcam do spotkań, korespondencji i wymiany opinii. 
 
                                                     Krystyna Sibińska  
      

http://www.krystynasibinska.pl/

