
Spotkanie z Posłem na Sejm RP

Iwoną Arent

25.07.2016



PROGRAM SPOTKANIA  25.07.2016
godz. 17.00-19.00

1. Powitanie (przedstawienie programu spotkania)

2. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich spotkaniach 

– poseł Iwona Arent

3. Informacja bieżąca – wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego

4. Bieżąca działalność biura poselskiego 

– poseł Iwona Arent, Michał Dworzycki

5. Wizyta na Litwie 

– poseł Iwona Arent

6. Prace Sejmu i Senatu (ustawy i projekty ustaw) 

– poseł Iwona Arent

7. Dyskusja i zebranie pytań



Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich 

spotkaniach – Iwona Arent

Pytania zadane przez uczestników spotkania, które odbyło się 28.06.2016

1. Kiedy pani Arent spełni swoją obietnicę i zabierze nas – sympatyków

PiS-u do Sejmu?

2. Kiedy Polacy dostaną po 100 euro emerytury miesięcznie od Niemców,

tak jak Żydzi dostają od Polaków?

3. Plan Morawieckiego. Stan prac nad inicjatywami prorozwojowymi.

Morawiecki zapowiedział także rozwój Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego, w tym wdrożenie nowego projektu pod Olsztynem, co do

którego ostateczne decyzje powinny zapaść w ciągu 2 tygodni.

4. Kiedy Polska wypowie ustawę „antyprzemocową”?

5. Omówić aktualny stan działań posłów odnośnie budowy spalarni śmieci.

6. Jakie są szanse zatrzymania budowy spalarni śmieci oraz zmiany

Regionalnego Gospodarki Śmieciami w zakresie obowiązkowych

dostaw śmieci przez gminy do ZGOK Olsztyn?



Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich 

spotkaniach – Iwona Arent

Pytania zadane przez uczestników spotkania, które odbyło się 28.06.2016

7. Proszę o zmianę proporcji czasu na spotkania dotyczących spraw

ogólnokrajowych i spaw dotyczących Olsztyna na rzecz spraw, którymi

żyje Olsztyn.

8. W mojej opinii wielu mieszkańców Olsztyna (tj. 70%) nie jest

zadowolonych z prezydenta Olsztyna i rady miasta. Co Pani proponuje,

tzn. jakie zmiany dla bezrobotnych olsztyniaków po wygraniu wyborów

na prezydenta Olsztyna?

9. Kiedy zostaną zreformowane media i staną się polskie?

10. Kiedy zostanie zmieniona ustawa o PKW, np. protokół roboczy

wyborczy jest sporządzany w ołówku i trafia przez Przewodniczącego

do informatyka, a tam można zmienić wyniki?

11. Dlaczego jeszcze nie zastopowano podawania szczepionek dla dzieci,

które nie są sprawdzone, urodzą się zdrowe, po szczepionkach chorują i

nie nadają się do normalnego życia?



Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich 

spotkaniach – Iwona Arent

Pytania zadane przez uczestników spotkania, które odbyło się 28.06.2016

12. Zastopowanie natychmiastowe sprowadzenia żywności chorej.

13. Czy możliwe jest przedstawianie drastycznych scen z wypadków

drogowych na kursach prawa jazdy?

14. Umieszczenie sekundników przy sygnalizacji świetlnej.

15. Sposób dotacji na budowę przydomowych elektrowni – dotacja zamiast

refundacji.



Informacja bieżąca – wizyta Premiera Mateusza 

Morawieckiego

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie 

z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim.

• 29 lipca 2016, godz. 14.00

• Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, aleja Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 52



Bieżąca działalność Biura Poselskiego 

– poseł Iwona Arent, Michał Dworzycki

Biuro poselskie posła na Sejm RP Iwony Arent

ul. 11 listopada 4

10-104 Olsztyn

tel.: 89 527 96 26

e-mail.: iwona.arent@sejm.pl

Strona www: arent.olsztyn.pl

Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00 – 16.00



Wizyta na Litwie – poseł Iwona Arent



Prace Sejmu i Senatu (ustawy i projekty ustaw) 

– poseł Iwona Arent

1. Rządowy projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druk

460)

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie

wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

oraz niektórych innych ustaw (druk 433)

3. Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

(druk 315)

4. Rządowy projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób

kierujących niektórymi spółkami (druk 514)

5. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych

ustaw (druk 448)

6. Poselski projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie

niektórych ustaw (druk 592)

7. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa 

rolniczego (druk 572)



Prace Sejmu i Senatu (ustawy i projekty ustaw) 

– poseł Iwona Arent

8. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk 219)

9. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw (druk 559)

10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk 628)

11. Rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (615)

12. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk 600)

13. Rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o

zmianie niektórych innych ustaw (druk 516)



Dyskusja
oraz zebranie od uczestników spotkania 

pisemnych pytań i zagadnień



Dziękujemy Państwu za udział 

w dzisiejszym spotkaniu


