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Z PIERWSZEJ POŁOWY VII KADENCJI SEJMU RP

Gorzów Wielkopolski, listopad 2013 r.

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej przysięgę tej treści złożyłam 8 listopada 2011 roku, stając się posłem na Sejm RP VII kadencji.
Do swoich obowiązków zawsze staram się podchodzić z maksymalnym zaangażowaniem. Uczestniczyłam we wszystkich
posiedzeniach plenarnych oraz w posiedzeniach sejmowych komisji, podkomisji i zespołów, do których należę.
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Z trybuny sejmowej wypowiadałam się dwadzieścia dwa razy. Ponadto składałam: interpelacje (31 nadano bieg), zapytania
(dwóm nadano bieg) i pytania w sprawach bieżących oraz cztery oświadczenia poselskie.
Oddałam swój głos w prawie wszystkich głosowaniach podczas obrad plenarnych (w 2 575 z 2 589 tj. 99,46 %).
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Należę do dziesięciu zespołów parlamentarnych:
Parlamentarna Grupa Kobiet,
Parlamentarny Zespół ds. Afryki,
Parlamentarny Zespół ds. Łuszczycy,
Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej,
Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych,
Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej,
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry,
Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych,
Parlamentarny Zespół ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3.
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Jestem członkiem grup bilateralnych (grupy partnerskie ds. współpracy pomiędzy poszczególnymi parlamentami):
Polsko - Etiopska Grupa Parlamentarna,
Polsko - Gruzińska Grupa Parlamentarna (do lutego 2013 r.)
Polsko - Niemiecka Grupa Parlamentarna,
Polsko - Rosyjska Grupa Parlamentarna,
Polsko - Tajwański Zespół Parlamentarny.
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Aktywnie pracuję w dwóch komisjach sejmowych; Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach pierwszej zasiadałam także w pięciu podkomisjach stałych:
Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
Podkomisja stała ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej,
Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa,
Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty
Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy UE w zakresie infrastruktury.

Oraz w dziesięciu podkomisjach nadzwyczajnych, powołanych do rozpatrzenia:
- obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach
działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o
podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach
działkowych (druk nr 1240) - jako przewodnicząca,
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104),
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (druk nr 205),
- rządowego projektu ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z
realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 451),
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (druk nr 784),
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 812),
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(druk nr 758),
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa "Polskie
Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1435),
- rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421),
- przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu (druk nr 1525).

Jako poseł z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasiadałam w dwóch podkomisjach nadzwyczajnych:

- do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688) - jako
przewodnicząca,

- do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 827),
oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
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Choć zwyczajowym dniem dyżuru poselskiego jest poniedziałek, to drzwi mojego biura dla ludzi lub instytucji
potrzebujących pomocy lub wsparcia są otwarte każdego dnia; jeżeli nie ma mnie w Gorzowie w moim imieniu występuje troje
moich asystentów. Dyżurowałam ponad 100 razy, w tym prawie dziesięć razy poza swoim biurem (m.in. w Bogdańcu, Kłodawie,
Krośnie Odrzańskim, Witnicy, czy Międzyrzeczu). Z „wyjazdowymi” dyżurami zamierzam odwiedzić kolejne gminy mojego
okręgu wyborczego.
Dzięki spotkaniom z Państwem, listom i mailom, wpisom na portalach społecznościowych podjęłam blisko dwieście
interwencji; dotyczyły one spraw kraju, regionu, ale najczęściej osób prywatnych, wspierając ich często w trudnych sytuacjach
życiowych.
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.

Najbardziej na sercu leży mi dobro mojego regionu. Dlatego m.in.:
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1. Staram się o powołanie silnego ośrodka akademickiego na północy województwa. Inicjowałam powstanie przy wojewodzie
lubuskim zespołu ds. powołania Akademii Gorzowskiej, w skład którego weszli lubuscy parlamentarzyści, przedstawiciele
samorządu, środowiska pracodawców i przedstawiciele świata nauki z rektorami lubuskich uczelni na czele.
2. Zaangażowałam się we wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Gorzowie. Jak powinien funkcjonować budżet
partycypacyjny lubuskim samorządowcom wyjaśniał mój gość - dyrektor Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski,
który z gorzowską młodzieżą dyskutował o idei solidarności w ujęciu tischerowskim.
3. Prowadziłam konsultacje z wieloma środowiskami (m.in. z radnymi sejmiku, z radnymi Gorzowa, z gorzowskim kołem PO)
nt. wizji rozwoju naszego regionu. Nasze przemyślenia i potrzeby sformułowaliśmy – w ramach konsultacji społecznych - we
wnioskach, z prośbą o uwzględnienie w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.
4. Wystąpiłam o ujęcie w tej Strategii Ośrodka Onkologii i Radioterapii w Gorzowie Wlkp. i zorganizowałam debatę na ten
temat z samorządowcami. 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.
5. Nawiązałam współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszeniem Gorzowskich
Seniorów „Złoty Kłos”. Młodzież i seniorzy rozpoczęli ze sobą współpracować; wymieniać się swoją wiedzą i
umiejętnościami. Wspólnie zorganizowaliśmy dwa gorzowskie Marsze Seniora, w których udział wzięło kilkuset
zwolenników nordic walking.
6. 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.

Ponadto:
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1. 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.
2. Uczestnikom Wyprawy „Równość i Godność” (niepełnosprawni pokonali 2,5 tys. km dookoła Polska) umożliwiłam
prezentację swoich problemów na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Niepełnosprawnych.
3. Włączyłam się do udziału w działania akcji „Zdrowa Gmina”, który jest poświęcony profilaktyce nowotworowej. Zaprosiłam
lubuskie kobiety do udziału w akcji profilaktycznej dot. raka szyjki macicy.
4. Zorganizowałam wyjazd przedstawicielek lubuskich kobiet na debatę w Sejmie na temat podwyższenia wieku emerytalnego.
5. Zaprosiłam i umożliwiłam zwiedzanie parlamentu przez kilka grup Lubuszan (m.in. emeryci ze „Złotego Kłosa”, uczniowie z
Rzepina i gorzowskiego „mechanika”, młodzież z Kargowej, młodzi sportowcy).
6. Zapoznałam się z warunkami pracy, najważniejszymi wyzwaniami i problemami różnych grup zawodowych (m.in. dzięki
wizycie w Zakładzie Karnym, oddziale Straży Granicznej, w Inspekcji Sanitarnej, w zakładzie oczyszczania miasta).
7. Ze środowiskiem inżynierów, urbanistów i architektów oraz zajmujących się tą tematyką urzędników konsultowałam zmiany
w Prawie budowlanym dot. uprawnień budowlanych.
8. Byłam wolontariuszką podczas ostatniego Finału WOŚP.
9. W lokalnych mediach dzielę się swoimi pomysłami poprawiającymi warunki życia gorzowian (np. wprowadzenia biletów
czasowych, większej aktywności filharmonii wobec dzieci i młodzieży, handlu w sobotę).
Jako poseł na Sejm RP byłam organizatorem, współorganizatorem lub aktywnym uczestnikiem wielu konferencji,
sympozjów, prezentacji, debat. Wymienię tylko najważniejsze z nich:

- na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (wraz z Wyższą Szkołą Biznesu),
- o programie „Mieszkanie dla Młodych”, z udziałem wiceministra budownictwa Piotra Stycznia, dla beneficjentów tego
-

programu, gorzowskich studentów, a także (oddzielnie) dla przedstawicieli deweloperów, banków, biur nieruchomości i
spółdzielni mieszkaniowych,
przybliżającej wprowadzenie matury międzynarodowej w Gorzowie,
debata „Miasto w działaniu”, dotycząca zasady zrównoważonego rozwoju Gorzowa (wraz z Instytutem Obywatelskim),
o budżecie obywatelskim (z Jarosławem Makowskim),
na temat reformy emerytalnej (wraz z innymi parlamentarzystami PO),
o przyszłości ogrodów działkowych (wraz z moim gościem posłem Stanisławem Huskowskim),
o przemocy (z udziałem Agnieszki Kozłowskiej - Rajewicz, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania),
nt. toleracji i rasizmu w Polsce (wspomógł mnie poseł dr hab. Killion Munyama),
o potrzebie budowy nowej obwodnicy Kostrzyna i mostu na Odrze,
o problemach zakładów pracy chronionej,
debata rolna i posiedzenia samorządu rolniczego (Lubuskiej Izby Rolniczej), z udziałem ministra rolnictwa Stanisława
Kalemby,
o roli pracodawcy w kształceniu zawodowym (w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.),
dot. Prawa budowlanego (z wiceministrem budownictwa Januszem Żbikiem i zastępcą Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego Pawłem Ziemskim),
o możliwościach rozwoju transportu i komunikacji wraz z nową perspektywą finansową UE (z udziałem wiceministra
transportu Zbigniewa Rynasiewicza),
XX Forum Gospodarcze w Toruniu,
debata o Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie, zorganizowana przez Zachodni Instytut Polityki Regionalnej,
reprezentowałam Lubuszanki na Kongresie Kobiet w Warszawie.
Interwencja poselska to instrument który pomaga i przyspiesza realizację wielu, często bardzo ważnych dla społeczeństwa,
spraw. Oto niektóre z nich:
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- doprowadziłam do wizji lokalnej ws. stanu gorzowskiej estakady kolejowej z przebywającymi w Gorzowie wiceministrem
transportu Andrzejem Masselem oraz prezesem PKP PLK Remigiuszem Paszkiewiczem,

- wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zapoznał się ze stanem Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- wraz z innymi parlamentarzystami przekonywaliśmy wiceministra transportu Zbigniewa Rynasiewicza do przyspieszenia
budowy kolejnych zjazdów z autostrady A2 w naszym województwie,

- zainicjowałam pozyskanie środków finansowych na modernizację linii kolejowej nr 203 Gorzów Wlkp. – Krzyż,
- podczas spotkań z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim rozmawiałam m.in. o kościele w
Ośnie, remoncie bibliotek, filharmonii, wsparciu Romane Dyvesa.

- w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wraz z władzami powiatu
gorzowskiego rozmawialiśmy o rozwiązaniu problemów pracowników byłego szpitala w Kostrzynie,

- dzięki m.in. mojej interwencji podróż pociągiem z Gorzowa Wlkp. do Warszawy skróciła się o dwie godziny (przez Poznań,
-
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wcześniej przez Bydgoszcz). W związku z planami likwidacji tego połączenia ponownie zwróciłam się w tej sprawie z
interpelacją do szefa resortu transportu,
poparłam wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o przyznanie dodatkowych środków na utrzymanie nowych budynków dydaktycznych,
wsparłam Wyższą Szkołę Biznesu (m.in. wizyta z rektor uczelni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) w sprawie zmian
procedur związanych z uzyskaniem wiz przez studentów z Afryki,
wsparłam projekt “Biblioteka+” w Skwierzynie,
poparłam projekt Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie dotyczący “Programu wspierania powrotu
bezdomnych do społeczności”,
wsparłam wnioski o dofinansowanie m.in. zamku w Międzyrzeczu, kościoła w Ośnie, budynku biblioteki w Gorzowie,
działalności organizacji charytatywnych,
wielokrotnie wsparłam przedsiębiorców i samorządowców w kontaktach z ministerstwami, z Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju, z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z Agencją Nieruchomości Rolnych, czy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Do komunikacji z wyborcami używam nowoczesnych technologii - internetu; mój profil jest na Facebooku,
Twitterze, a najświeższe informacje o mojej działalności znajdziecie na mojej stronie www. Tam też znajduje się
link do bloga, w którym komentuję najważniejsze gorzowskie wydarzenia.
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Moją ambicją jest, aby druga połowa mojej poselskiej kadencji była jeszcze bardziej efektywna.
Gdybym mogła w czymkolwiek pomóc serdecznie zapraszam; jestem do Państwa dyspozycji!
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Krystyna Sibińska
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Kontakt:
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Biuro Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej
ul. Warszawska 6 / 107
66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax 957 388 388
e-mail sibinska.krystyna@gmail.com
biuro@krystynasibinska.pl
Krystyna.Sibinska@sejm.pl
FB
TT

https://www.facebook.com/krystyna.sibinska
https://twitter.com/sibinska

