Podsumowanie półmetku
VI Kadencji Sejmu RP
(21 październik 2007 do 26 październik 2009)

Poseł Bronisław Dutka (PSL)
/materiał

prasowy/
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Nowy Sącz, dnia 26 października 2009 roku

Szanowni Państwo Redaktorzy,
dziękuję Państwu, że zechcieliście zainteresować się moim sprawozdaniem
z pierwszej połowy VI kadencji Sejmu RP. W sumie pracuje w Sejmie 10 lat, z czego 2 lata
(1991-1993) w pierwszej kadencji jako poseł niezawodowy i od 2001 roku zawodowo.
Spotkałem w tym czasie wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym mogłem tę funkcję
pełnić z pożytkiem dla Polski i regionu oraz wielu ludzi. Za to wszystkim bliższym i dalszym
współpracownikom dziękuję.
Ostatnie dwa lata daje mi szczególnie wiele satysfakcji. W Sejmie Rzeczpospolitej
pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Sprawia to, że mam trochę więcej pracy w Warszawie, sporo spotkań w Polsce i za granicą,
co powoduje, że trochę mniej jestem w biurach i okręgu wyborczym. W tych dwóch latach
prowadziłem ponad 150 posiedzeń komisji w tym około ¼ komisji połączonych. Z tego
powodu nieco mniej występuje na Sali Sejmowej, w zasadzie tylko w imieniu Klubu, za to
mam znacznie większy wpływ na treść ustaw w toku prac w komisjach i podkomisjach.
Bardzo cenię sobie współpracę z innymi posłami okręgu 14 i mimo, że mam
najdłuższy staż parlamentarny chętnie korzystam z ich wiedzy i nie szczędzę rad
Koleżankom i Kolegom, zwłaszcza z „rzemiosła poselskiego”.
Zapraszam Państwa do współpracy w drugiej połowie kadencji, liczę na Waszą dobrą
wole i dobre rady.
Bronisław Dutka

Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
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Podsumowanie półmetka kadencji

Aktywność parlamentarna
Sprawowane funkcje:
•

Przewodniczący komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej (od
10 stycznia 2009 roku)

•

Członek komisji infrastruktury

•

Uczestniczę w
Terytorialnego

•

Przewodniczący grupy parlamentarnej polsko-koreańskiej

•

Wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej polsko-brytyjskiej

•

Wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej polsko-indonezyjskiej

•

Zastępca przedstawiciela Delegata Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO

•

Członek parlamentarnego zespołu strażaków

•

Członek parlamentarnego zespołu
środowiska i tradycji łowieckich

pracach

Komisji

Wspólnej

do

Rządu

spraw

i

Samorządu

leśnictwa,

ochrony

Prace legislacyjne, w których brałem udział :
•

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

•

Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

•

ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w związku
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w
województwie

•

Ustawa o funduszu sołeckim (przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej)

•

Ustawa o systemie oświaty oraz o dochodach jednostkach samorządu
terytorialnego

•

Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
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•

Ustawa o pracownikach samorządowych i zmianie ustawy o samorządzie
gminnym (przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej)

•

Ustawa o referendum lokalnym

•

Ustawa o gminach uzdrowiskowych

•

Ustawa o prawie geologicznym i górniczym

pozostałe
•
•
•
•

39 wystąpień na forum Sejmu
178 posiedzeń Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
(prowadziłem 150 posiedzeń)
219 posiedzeń komisji Infrastruktury
Interpelacje i interwencje z pierwszej połowy VI kadencji, m.in. u:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:
1. Wyjaśnienia braku dostępności kredytów klęskowych w naszym regionie
2. Dodatkowej płatności paszowej do łąk w gospodarstwach, w których rolnik posiada
zarejestrowane bydło
3. Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013
4. Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Różnicowanie w kierunkach działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 3. Zmiany zapisu art. 5a ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych z dnia 1 lipca 2005 roku
4. Obliczania powierzchni działek w systemie tzw. ortofotomap oraz PEG (powierzchni
ewidencyjno-rolnych)
5. Zmiany Rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Program Środowiskowy”, objętego PROW na lata
2007-2013
Ministra Infrastruktury w sprawie:
1. Modernizacji drogi krajowej 47 Rabka-Zakopane”Zakopianka”
2. Zapewnienia środków finansowych na budowę północnej obwodnicy Krakowa
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3. Budowy obwodnicy Limanowej i modernizacji drogi krajowej nr 28
4. Budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko-Muszyna/Zakopane
Ministra Zdrowia w sprawie:
1. Działań na rzecz modernizacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oddział w Krakowie,
zgodnie z programem Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013
2. Ustanowienia Wieloletniego Programu dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie Prokocimiu
3. Braku realizacji zobowiązania podwyższenia punktu rozliczeniowego w kontraktach
z NFZ na 2008 rok wobec Szpitala Św. Anny w Miechowie
4.

Możliwości

uchylenia

Zarządzenia

Prezesa

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

nr 20/2008/DGL z dnia 31 marca 2008 roku- zgodnie z tym rozporządzeniem zakazane
zostało finansowanie przez NFZ chemioterapii niestandardowej
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
1. Przyznania prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę strażnikom miejskim
i gminnym
2. Możliwości zmiany treści art. 65 ustawy o samorządzie powiatowym w postaci
umożliwienia łączenia się powiatów z samorządem gminnym w celu wykonywania zadań
publicznych
3. Stosowania przepisów emerytalnych wobec funkcjonariuszy Policji i innych służb
mundurowych, którzy odeszli na emeryturę (rentę) przed dniem 1 stycznia 1999 roku
Ministra Finansów w sprawie:
1. Zgłoszenia wydatków w ramach inwestycji „Budowa szpitala im. Jana Pawła II w Nowym
targu” do wykazu wydatków niewygasających w roku 2007
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie:
1. Dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku dydaktycznego
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie”
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Ministra Sportu i Turystki w sprawie:
1. Realizacji centralnej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju sportów
motorowych w Polsce tj. Trasy samochodowych wyścigów górskich Limanowa-Przełęcz pod
Ostrą
Ministra Środowiska w sprawie:
1. Podniesienia płac leśnikom pracującym w Parkach Narodowych
Prezesa Rady Ministrów sprawie:
1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Wydania rozporządzenia na podstawie art. 2 ustawy o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku działania żywiołu
3. Realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium
RP programu „Owoce w szkole” na rok 2009/2010
Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie:
1. Skandalicznych praktyk związanych ze sprzedażą na polskim rynku przeterminowanego
mięsa ze Szwecji
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie:
1. Budowy obwodnicy Limanowej
2. Budowy chodnika przy drodze krajowej nr 28 Wadowice- Przemyśl w miejscowości
Biczyce Dolne w gminie Chełmiec
3. Poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 28 (m.in. w miejscowości Zamieście)
Starosty Limanowskiego w sprawie:
1. Umieszczenia luster umożliwiających wjazd na drogę główna pod wiaduktem w Mordarce
od strony drogi krajowej nr 98 z Wysokiego (gm. Limanowa)

7
Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie:
1. Ponownego przeanalizowania planowanych restrukturyzacji bibliotek pedagogicznych
w Województwie Małopolskim
Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w sprawie:
1. Zwiększenia przyjęć w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Praca w okręgu wyborczym:
•

Obowiązki poselskie w swoim okręgu wyborczym realizuje m.in. poprzez biura
poselskie:

Podstawowe biuro w Limanowej przy ulicy Piłsudzkiego 10, tel/fax 018 3375394
Oraz 7 filii biura podstawowego:
-w Nowym Targu ul. Rynek 5; tel. 018-226-27-02
- w Gorlicach ul. Piekarska 1; tel. 018-352-00-45
- w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19; tel. 033-874-41-14
- w Oświęcimiu ul. Śniadeckiego 21
- w Wadowicach al. M.B. Fatimskiej 5; tel. 033-823-39-67
- w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 18; tel. 018-443-59-93
- oraz Wojewódzkie Biuro Parlamentarne w Krakowie, ul. Batorego 2;
tel. 012-633-74-30
W wyżej wymienionych biurach raz w miesiącu pełnię dyżur poselski osobiście lub przez
asystentów, podczas którego spotykam się z wyborcami, zbieram uwagi, opinie i problemy
do rozwiązania. Natomiast w podstawowym biurze poselskim w Limanowej dyżury pełnie
w każdym poniedziałek, a także w pozostałe dni tygodnia wolne od posiedzeń sejmu bądź
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komisji sejmowych. Z wyborcami kontaktuje się również poprzez Biuletyn Informacyjny
„Z Ławy Poselskiej ” oraz poprzez stronę internetową: www.bronislawdutka.pl
Podczas moich dyżurów w samej Limanowej zgłosiło się około 350 osób. Zakres
zgłaszanych problemów był bardzo szeroki. Począwszy od próśb w znalezieniu zatrudnienia
( ok. 60% spraw), poprzez prośby o interwencję w różnych instytucjach administracji
rządowej, samorządowej czy udzielenia pomocy finansowej.
Aby moja działalność poselska była bardziej skuteczna, a kontakt z ludźmi łatwiejszy,
w obowiązkach pomagają asystenci. W chwili obecnej jest to 20-osobowy zespół, który
w zależności od potrzeby pomaga w podstawowym biurze w Limanowej i filiach biur.
Nad

organizacją

pracy

i

funkcjonowaniem

wszystkich

biur

poselskich

czuwa

Mirosław Zygmunt dyrektor biura.

•

Uczestniczyłem w około 850 spotkaniach m.in.:

1. Sesje: Sejmiku Województwa

Małopolskiego, Sesje Rad Powiatowych, Rad Gmin

i Miast.
2. Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, spotkania
z

samorządowcami

powiatu

limanowskiego

np.

na

konwencie

wójtów

oraz

przewodniczących rad powiatów
3. Spotkania opłatkowe, noworoczne, przeglądy kolędnicze, jasełka organizowane przez
rozmaite instytucje i stowarzyszenia.
4. Spotkania z Radami Pedagogicznymi oraz dyrektorami szkół powiatu, rozpoczęcia
i zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, a także średnich,
inauguracjach roku akademickiego w szkołach wyższych Krakowa i Nowego Sącza, udział
w obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystościach jubileuszowych szkół.
5. Podsumowaniach osiągnięć sportowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu
powiatu limanowskiego w Limanowskim Domu Kultury – „Olimpijczycy” w latach 2007-2009
6. Wspieranie klubów sportowych, obecność na turniejach, zawodach
7. Spotkania z sołtysami naszego powiatu oraz sąsiednich np. gorlickiego i nowosądeckiego
z kołami Gospodyń Wiejskiej, udział w Przeglądach Dorobku KGW gminnych i powiatowych,
8. zebraniach wiejskich, udział w dożynkach gminnych i powiatowych, lokalnych świętach
np. Owocobranie w Łukowicy
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9. Udział w zebraniach sprawozdawczych lokalnych jednostek OSP, uczestnictwo
w obchodach jubileuszów OSP oraz rozmaitych imprezach strażackich np. zawody
strażackie, Dzień Strażaka
10. Spotkanie z Radą Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego, Cechem Rzemiosł
Różnych, Zebraniach przedstawicieli Banków Spółdzielczych, Zrzeszeniach Plantatorów,
Przedstawicieli Kółek Rolniczych i innych organizacji spółdzielczych.
11. Udział w obchodach świąt narodowych oraz jubileuszach instytucji, organizacji czy
stowarzyszeń z terenu powiatu oraz województwa.
12. Udział i organizacja konferencji podejmujących tematy ważne dla regionu.
13. Organizacja Konferencji Samorządowych w okręgu i Warszawie

•
-Cykl

Obejmowanie honorowego patronatu nad licznymi imprezami:
Artystycznych

Plenerów

Integracyjnych

„Razem”

organizowanych

przez

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Remedium”
-Limanowski Salon Samochodowy
-Prezentacja Firm na limanowskim rynku
- Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych
-Patronat nad rajdami młodzieżowymi, Turniejami Szachowymi, Piłkarskimi i innymi
imprezami kulturalno-sportowymi
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BIOGRAM

Ur. 15.08.1957 roku w Pisarzowej; żonaty, 4 synów; zamieszkały w Pisarzowej
Wykształcenie:
mgr inż. rolnictwa ekonomika i organizacja rolnictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie
Praca zawodowa:
- Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Limanowej
(doradca, później kierownik zespołu doradców): 1983-89
- Urząd Miasta i Gminy Limanowa (naczelnik Miasta i Gminy Limanowa): 1989-90
- Burmistrz Miasta i Gminy Limanowa: 1990-92
- Sejm RP, poseł I kadencji (członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych):1991-93
- Wójt Gminy Limanowa: 1992-2001
- Sejm RP, poseł IV kadencji (Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki):
2001-2005
- Sejm RP, poseł V kadencji (Komisja Infrastruktury /podkomisja stała transportu lądowego/,
uczestnictwo w pracach Zespołu Parlamentarnego Strażaków i Banków Spółdzielczych,
przynależność do grupy międzyparlamentarnej polsko-koreańskiej /przewodniczący/,
polsko-brytyjskiej, polsko-indonezyjskiej i polsko-tajwańskiej): 2005-2007
- Sejm RP, poseł VI Kadencji (Komisja Infrastruktury 2007- obecnie, przewodniczący
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej- od stycznia 2008)
Przynależność partyjna:
- Zjednoczone Stronnictwo Ludowe: 1987-89
- Polskie Stronnictwo Ludowe: 1989 do dziś
- społeczny prezes PSL Województwa Nowosądeckiego: 1992-96
- prezes Zarządu Powiatowego PSL w Limanowej: 1999-do chwili obecnej
- członek Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie: 1999-do chwili obecnej; wiceprezes
ZW PSL w Krakowie od 2003r.
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Inne organizacje społeczne:
- Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych: od 1991
- członek Kółka Rolniczego w Pisarzowej
- członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowej: od 1992
- członek Zarządu Miejsko-Gminnego i Powiatowego OSP w Limanowej: od 1996
- członek Polskiego Związku Łowieckiego: od 1997
- Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” Prezes: od 2003
Działalność publiczna:
- wkład w rozwój infrastruktury powiatu limanowskiego (gł. rozbudowa szkół, dróg,
kanalizacji, oczyszczalni ścieków)
- powszechna telefonizacja gminy
- wkład w rozwój działalności środowiskowych organizacji społecznych, m.in. Koła
Gospodyń Wiejskich
- jako wójt gminy Limanowa dwukrotnie odznaczony statuetką „Cyrenejczyka”, przyznawaną
przez kapitułę pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Ks. Dr Wiktora Skworca za
pomoc Duszpasterstwu Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej oraz pomoc
Katolickiemu Stowarzyszeniu :Cyrenejczyk”
- wyróżnienie Gminy Limanowa nagrodą „Srebrnego Talara” w kategorii „najprężniej
działająca gmina” przyznawaną przez Sądecko-Podhalańską Izbę Gospodarczą w Nowym
Sączu za „wszechstronny rozwój gminy” uwieńczony sukcesami w wielu dziedzinach (1999)
- zdobycie I miejsca w konkursie na gminę najskuteczniej i najszybciej usuwającą skutki
powodzi (1999)
- awans Gminy Limanowa do „Złotej setki” gmin osiągających największy wskaźnik
inwestowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca (1997)
- od 2001 roku podczas pełnienia funkcji Posła RP zaangażowany w sprawy regionu m.in.
przez inspirowanie współpracy przedsiębiorców regionu,

współpracę z organizacjami

społecznymi, stowarzyszeniem sołtysów, samorządów terytorialnych, Ochotniczych Straży
Pożarnych i KGW.
- wraz grupą współpracowników zorganizował Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”, którym
społecznie kieruje. Stowarzyszenie włącza się w działania edukacyjne i rozwojowe na
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różnych polach społecznych, między innymi: osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców,
zachowanie i rozwój kultury ludowej (wydawnictwa, programy- KGW, zespoły regionalne i
inne), wspiera samorządy terytorialne w ubieganiu się o środki, rozwiązywaniu wielu
problemów pojawiających się w ich pracy.
Nagrody i odznaczenia:
- Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1994)
- Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1994)
- Brązowy medal „W Uznaniu Zasług dla Obronności Kraju” (2000)
Hobby i zainteresowania:
- historia, pływanie, łowiectwo

