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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI POSŁA PAWŁA ARNDTA
W SEJMIE VIII KADENCJI
Mijająca kadencja Sejmu RP była dla mnie niewątpliwym wyzwaniem zarówno pod względem działań
na rzecz Regionu, jak również wszelkich inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim. W dobie bardzo silnej polaryzacji
społeczno-politycznej, niezwykle trudno było osiągnąć konsensus ponad podziałami, który to dawałby
możliwość skutecznej pracy na rzecz społeczeństwa – zarówno tego rozumianego jako wspólnota lokalna,
jak również postrzeganego przez pryzmat ogółu obywateli Rzeczypospolitej. Niemniej jednak, w ramach
możliwości, którymi dysponowałem, przykładając do nich najwyższą miarę rzetelności oraz należytej
dokładności, realizowałem obowiązki wynikające z działalności poselskiej. Wszystkie działania podejmowane
w trakcie prac Sejmu VIII kadencji, realizowałem zawsze w trosce o dobro społeczne.
Paweł Arndt
Poseł na Sejm RP

PRACA W OKRĘGU WYBORCZYM ORAZ REGIONIE
PODJĘTE INTERWENCJE (WYBRANE)
1. Interwencja u Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podtapiania łąk w rejonie
Wrześnicy i Małej Wrześnicy na terenie gmin Czerniejewo i Września.
2. Interwencja w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w kwestii przyspieszenia prac związanych
z zamontowaniem sygnalizacji świetlnej i rogatek na przejeździe kolejowym znajdującym się w ciągu
drogi powiatowej nr 2160P Żydowo – Czerniejewo.
3. Interwencja w Krajowym Zarządzie Gospodarki, Wodnej Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie w sprawie udrożnienia rzeki Teleszyny oraz monitorowania stanu wody na rzece Kiełbasce.
4. Interwencja u Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań mających na celu rozwój
przedsiębiorczości w Wielkopolsce Wschodniej, która została dotknięta likwidacją przemysłu
paliwowo-energetycznego.
5. Interwencja w Zarządzie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. oraz Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju w sprawie podłączeń do szerokopasmowego internetu realizowanych we wsi Dębnica (Gmina
Kłecko, Powiat Gnieźnieński).
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6. Interwencja w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykreślenia z listy
zabytków (zagrażającej ze względu na stan techniczny zdrowiu oraz życiu ludzkiemu, jak również
pozostałemu mieniu) kamienicy przy ulicy Stanisława Staszica w Koninie.
7. Interwencja w Ministerstwie Energii w sprawie sporu, jaki powstał między gminą Kórnik
a przedsiębiorstwem energetycznym na tle budowy czterotorowej linii elektroenergetycznej relacji
Ostrów-Plewiska.
8. Interwencja u Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przywrócenia stacjonowania zespołu ratownictwa
medycznego typu P w miejscowości Pyzdry.
9. Interwencja w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, Zarządzie Województwa Wielkopolskiego oraz
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu w sprawie udzielania wsparcia finansowego dla
modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Mielżynie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika.
10. Interwencja w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego inicjatywie rekonstrukcji kapliczki z figurą Matki Bożej (z roku 1891) w obrębie
skrzyżowania ulic Wrzesińskiej i Wiejskiej w Gnieźnie.
11. Interwencja w Ministerstwie Zdrowia w sprawie prac związanych z wprowadzeniem zmian w ochronie
zdrowia, w szczególności w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej (na prośbę przedstawicielek
środowiska pielęgniarek i położnych z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Konina).
12. Interwencja w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie pozostawiania przez PKP Intercity S.A.
przynajmniej jednego bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Gniezno – Warszawa – Gniezno
(na prośbę Władz Miasta Gniezna).
13. Interwencja w Zarządzie Województwa Wielkopolskiego w sprawie dotyczącej odwołania
ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką
i Dzieckiem w Poznaniu doktora Jacka Profaski (na prośbę Organizacji Związkowej ww. ZOZ-u).
14. Interwencja w Oddziale Terenowym w Poznaniu Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie
kontrowersji związanych z przetargami na dzierżawę nieruchomości rolnych znajdujących się na terenie
Gminy Gniezno.
15. Interwencja u Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wypowiedzenia umowy
na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie.
16. Zapytanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzupełnienia programu wieloletniego
pod nazwą Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 o inwestycję polegającą na budowie
obwodnicy Wrześni w ciągu DK 15 (na prośbę Samorządu Miasta i Gminy Września).
17. Interwencja w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania budowy pełnowymiarowej
hali sportowej w miejscowości Lisiec Wielki – Gmina Stare Miasto.
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18. Interwencja w Ministerstwie Środowiska w sprawie usunięcia nielegalnie składowanych odpadów
na terenie wsi Pysząca – Gmina Śrem.
19. Interwencja u Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wsparcia ze środków budżetowych
Średzkiej Kolei Powiatowej.
20. Interwencja w Zarządzie Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia wsparcia inicjatywie
budowy obwodnicy Trzcianki.
21. Interwencja u Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia w Gnieźnie filii
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
22. Interwencja u Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zakontraktowania świadczeń
medycznych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie gminy Władysławów.
23. Interwencja w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie realizacji inwestycji polegającej
na budowie drogi ekspresowej S-11.
24. Interwencja u Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie utrzymania porządku w mieście (ze szczególnym
uwzględnieniem ulic: Św. Jana i Krzywe Koło).
25. Interwencja w Zarządzie Województwa Wielkopolskiego w sprawie poprawy stanu drogi wojewódzkiej
nr 436 Klęka-Śrem.
26. Interwencja w Zarządzie Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyspieszenia działań mających
na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 436.
27. Interpelacja w sprawie kontrowersji związanych z budową wysuniętego kompleksu warsztatowego
i magazynowego w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz poważnych problemów
infrastrukturalnych związanych z obecnością jednostek armii USA na terenie pow. gnieźnieńskiego
i słupeckiego.
28. Zapytanie w sprawie kontrowersji związanych z wpływem rozbudowy dotychczasowej bazy wojskowej
w Powidzu na środowisko naturalne i ingerencji ww. inwestycji w obszar Natura 2000 Pojezierze
Gnieźnieńskie.
29. Zapytanie w sprawie bardzo trudnej sytuacji finansowej powiatu słupeckiego, wynikającej z wadliwego
ustalenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wysokości subwencji oświatowej dla samorządów
na rok 2019.
30. Zapytanie w sprawie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały
zgłoszone do realizacji przez Ministerstwo Obrony Narodowej celem poprawy infrastruktury drogowej
w rejonie Powidza.
31. Zapytanie w sprawie kontrowersji związanych z zapisami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (z uwzględnieniem
prośby o podjęcie działań wystosowanej przez Władze Gminy Powidz).
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32. Zapytanie w sprawie kontrowersji związanych z podziałem środków pomiędzy oddziały wojewódzkie
wynikającego ze zmiany planu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019
wprowadzonej zarządzeniem Prezesa Funduszu nr 28/2019/DEF (na prośbę Rady Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
33. Interwencje w Najwyższej Izbie Kontroli związane z działalnością spółki Widok Energia z Sopotu
(z inicjatywy Mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego pokrzywdzonych przez ww. spółkę).
34. Interwencja w Agencji Mienia Wojskowego w sprawie wyjaśnienia trudnej sytuacji mieszkaniowej
(na prośbę Mieszkańców Gniezna).
35. Monitowanie renowacji i funkcjonowania zegara wieżowego w Farze.
36. Poparcie inicjatywy Społecznej Ścieżka Rowerowa Gniezno – Cielimowo, interwencja w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie.
37. Wsparcie inicjatywy utworzenia Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
38. Interwencje u Władz Miasta Gniezna, Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Gminy
Trzemeszno w sprawach związanych ze stanem technicznym mieszkań, lokalami socjalnymi oraz
problemami ze spłatą zadłużenia wynikającego z najmu poszczególnych lokali.

DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ PROMOCJI REGIONU – HISTORII, KULTURY
ORAZ LOKALNEJ TRADYCJI
1. Wnioskodawca oraz autor Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018 „Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego”.

INICJATYWY PODJĘTE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1. Wsparcie organizacji wycieczek szkolnych do Sejmu dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
Gnieźnieńskiego.
2. Wsparcie imprez o charakterze sportowym i społeczno-kulturalnym, organizowanych przez lokalne
organizacje i stowarzyszenia – m.in. Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, LKS Chrobry Gniezno,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Nakielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Gnieźnieńska
Akademię Tenisową, Koło Miłośników Geografii szkół ponadgimnazjalnych z Gniezna, Polski Klub
Ekologiczny – Oddział Gniezno.
3. Coroczny udział w kweście na rzecz renowacji nagrobków zasłużonych gnieźnian.
4. Działania mające na celu pozyskanie środków na rozwój regionu oraz zachowanie jego dziedzictwa
kulturowego:
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a. rewaloryzację zabytków sakralnych Gniezna;
b. budowę obwodnicy Wrześni w ciągu DK 15;
c. rozbudowę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie;
d. modernizację i rozbudowę Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu w ramach
programu wieloletniego Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019;
e. realizację programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 - w tym zabezpieczenie
środków na obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego;
f. dalszą rozbudowę oraz wyposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Pomnika Chrztu Polski
w Gnieźnie;
g. realizację programu rewitalizacji symboli Powstania Wielkopolskiego w Śremie;
h. remontu DK 15 na odcinku Gniezno-Września;
i. budowę hali sportowej w Czerniejewie;
j. utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych w woj. Wielkopolskim;
k. na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi w Koninie w ramach program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
l. modernizację Basenu Kąpielowego w Śremie;
m. rozbudowę boisk sportowych w Śremie;
n. stworzenie Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu;
o. rozbudowę Centrum Medycyny Ratunkowej z lądowiskiem dla helikopterów - Szpital
Kliniczny w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego;
p. budowę drogi i wiaduktu kolejowego – łącznik od ul. Paderewskiego do ul. Wyzwolenia
w Koninie;
q. budowę drogi – ul. Brunatna – skomunikowanie terenów inwestycyjnych – łącznik ul.
Kleczewskiej i ul. Przemysłowej w Koninie;
r. przebudowę obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka w Koninie;
s. budowę Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu;
t. modernizację linii kolejowej nr 281 Gniezno-Września-Jarocin-Krotoszyn-Oleśnica-Łukanów;
u. budowę pełnowymiarowej hali sportowej w miejscowości Lisiec Wielki – Gmina Stare Miasto;
v. przebudowę przejazdu kolejowego w ciągu ul. Gajowej w Gnieźnie z uwagi na wzrost liczby
przejazdów pociągów kursujących na trasie Poznań-Gniezno oraz Gniezno-Września;
w. przebudowę drogi powiatowej nr 3210P z Konina do Lichenia Starego;
x. remont mostu Unii Europejskiej wraz z estakadą w Koninie;
y. kompleksową rewitalizacją zdegradowanej przestrzeni centrum miasta Turek: plac Wojska
Polskiego;
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z. budowę ulic na terenach przeznaczonych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego w Turku gminne ulice: Leśną i Chełmońskiego;
aa. przebudowę drogi powiatowej nr 3473P w ciągu ul. Przemysłowej w Kole;
5. Ponadto Poseł Paweł Arndt interesuje się wszelkimi inicjatywami, które mają na celu rozwój Rzemiosła
– zarówno w jego lokalnym, jak i ogólnopolskim wymiarze – i w miarę możliwości udziela swojego
wsparcia wszelkim działaniom prorozwojowym, które podejmowane są przez Rzemieślników, w tym
również nakierowanym na rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenia dualnego.
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI OKRĘGU WYBORCZEGO – TEMATY PORUSZANE
PODCZAS DYŻURÓW POSLESKICH
Zwyczajowym dniem dyżuru poselskiego w podstawowym biurze przy ulicy Jana Pawła II 5/ 2B (przed
przeprowadzką Chrobrego 40/41) był zawsze poniedziałek. Oczywiście, ten wyznaczony dzień nie przekreślał
możliwości spotkania w innym terminie – pod warunkiem, że nie było wówczas planowanego posiedzenia
Sejmu RP, bądź też Poseł nie brał udziału w zaplanowanych uroczystościach lub innych spotkaniach. Ponadto,
w mijającej kadencji funkcjonowało doraźnie biuro terenowe w Śremie (przy ulicy Przemysłowej 1), w którym
również można było odbyć spotkanie z Parlamentarzystą. Niemniej jednak główne centrum kontaktu stanowiło
biuro podstawowe. Poza bezpośrednim spotkaniem z Posłem, interesanci mogli również skorzystać
z możliwości odbycia rozmowy telefonicznej, bądź też skontaktować się za pomocą poczty mailowej oraz
wiadomości przesłanej via fanpage na Facebooku. W obecnej kadencji, Poseł Paweł Arndt udzielił wsparcia
ok. 1600 osobom, które zgłosiły się do biura poselskiego. Tematyka spotkań dotyczyła szerokiego spektrum
różnych aspektów – począwszy od problemów socjalno-mieszkaniowych, poprzez sprawy związane
z kwestiami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
na sprawach związanych z odzyskiwaniem mienia, które zostało odebrane prawowitym właścicielom w okresie
stalinowskim. Interesanci otrzymali wsparcie polegające na pomocy w wielu, różnych kwestiach – zarówno
czysto technicznych, jak również natury prawnej. Dotyczyło to m.in. sporządzenia pism do różnych instytucji
publicznych np. jednostek organizacyjnych oraz wydziałów JST, Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Sądów, poszczególnych ministerstw, a także wyjasnienia treści pism urzędowych, wraz
ze wskazaniem jednostek, do których należałoby się udać, by urzędowo rozwiązać konkretną sprawę.
Interesanci, w trakcie rozmów z Posłem oraz pracownikami biura poruszali tematy dotyczące
następujących spraw, m.in.: reformy edukacji, spraw kombatanckich, prawa własności, darowizn, działalności
Rady Seniorów, funkcjonowania MPK Gniezno, Trybunału Konstytucyjnego i zmian, które w nim zaszły,
polityki krajowej i lokalnej, praworządności w Polsce, likwidacji ZSP4 Gniezno, ochrony zabytków
i dziedzictwa kulturowego, budżetu obywatelskiego, spraw komorniczych, referendów ogólnokrajowych,
działalności Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, funkcjonowania służby zdrowia (ze szczególnym
uwzględnieniem budowy nowego szpitala) w Gnieźnie, rozwiązywania niekorzystnych umów dotyczących np.
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energii elektrycznej, telekomunikacji i tzw. chwilówek, rozliczeń podatkowych, kwestii emerytalnych oraz praw
pracowniczych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów, biuro poselskie pracowało - w kończącej się kadencji w środy do godziny 19.00. Niniejsze rozwiązanie zostało skierowane do osób, które z różnych przyczyn
(najczęściej zawodowych) nie miały możliwości, aby przyjść do biura w normalnych godzinach urzędowania –
tj. od 9.00 do 17.00. W ten sposób stworzono interesantom możliwość bezpośredniego kontaktu z Posłem (jeżeli
zaistniała taka potrzeba), bądź pracownikami biura poselskiego.

PRACA W SEJMIE RP
INTERPELACJE POSELSKIE
1. Interpelacja w sprawie przywrócenia refundacji leków immunosupresyjnych do stanu sprzed
18 grudnia 2015 r.
2. Interpelacja w sprawie danych podanych w przemówieniu sejmowym prezesa Rady Ministrów z dnia
11 maja 2016 r.
3. Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian w zapisach ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
oraz w przepisach zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie
wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich.
4. Interpelacja w sprawie weryfikacji sposobu finansowania ośrodków adopcyjnych oraz dostosowania
wysokości przekazywanej dotacji rządowej na zadania zlecone związane z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego
do poziomu planu założonego na 2017 r.
5. Interpelacja w sprawie dalszych prac modernizacyjnych linii kolejowej 281 na odcinku Gniezno Września – Jarocin.
6. Interpelacja w sprawie zagrożenia płynności finansowej polskich przedsiębiorstw.
7. Interpelacja w sprawie dokończenia budowy odcinka drogi gminnej do węzła przyautostradowego
autostrady A2 w miejscowości Obłaczkowo.
8. Interpelacja w sprawie interpretacji i zastosowania przepisów zawartych w art. 188 Kodeksu pracy
w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych.
9. Interpelacja w sprawie obniżenia cen jednostkowych usług pocztowych dla jednostek samorządu
terytorialnego.
10. Interpelacja w sprawie utrzymania obowiązujących prawnie standardów medycznych opieki
okołoporodowej, wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012
r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu
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opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
11. Interpelacja w sprawie podwyżki cen leków dla osób po transplantacjach narządu lub narządów.
12. Interpelacja w sprawie skrócenia czasu oczekiwania na wymianę procesorów dźwięku w implantach
słuchowych oraz problemów z finansowaniem przez NFZ powyższej usługi.
13. Interpelacja w sprawie wynagrodzeń pracowników administracyjnych w prokuraturze.
14. Interpelacja w sprawie chorych na łuszczycę.
15. Interpelacja w sprawie podjęcia decyzji przez rząd RP w sprawie wydobycia węgla brunatnego i kopalin
towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez PAK KWB Konin SA lub przygotowania programu
kompensacyjnego dla Wielkopolski wschodniej w przypadku decyzji negatywnej.
16. Interpelacja w sprawie zapowiedzi zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
17. Interpelacja w sprawie rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem kontrowersji wokół zmian, jakie niniejszy projekt wprowadza w art. 141 i 142
dotychczas obowiązującej ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
18. Interpelacja w sprawie niejasności związanych z projektem ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich.
19. Interpelacja w sprawie obowiązku stosowania przez wszystkie muzea odliczenia VAT z zastosowaniem
prewspółczynnika.
20. Interpelacja w sprawie kontrowersji związanych z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z procedurą
uzupełnienia przez przedsiębiorców numeru PESEL w dokumentacji.
21. Interpelacja w sprawie braku zapisów prawnych w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, które regulowałyby kwestię biletów jednorazowych
ulgowych dla uczniów, studentów i doktorantów w regularnej komunikacji autobusowej.
22. Interpelacja w sprawie pominięcia osób starszych/seniorów w projekcie ustawy o dostępności.
23. Interpelacja w sprawie doposażenia Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii
w Warszawie w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą laparoskopową.
24. Interpelacja w sprawie kontrowersji związanych z przepisami art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
25. Interpelacja w sprawie wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących kwestii
emerytalnych nauczycieli, którzy wykonują obowiązki trenerów kadr sportowych.
26. Interpelacja w sprawie kontrowersji związanych z budową wysuniętego kompleksu warsztatowego
i magazynowego w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz poważnych problemów
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infrastrukturalnych związanych z obecnością jednostek armii USA na terenie pow. gnieźnieńskiego
i słupeckiego.

ZAPYTANIA POSELSKIE
1. Zapytanie w sprawie uzupełnienia wieloletniego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
o inwestycję z zakresu budowy obwodnicy Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15.
2. Zapytanie w sprawie powzięcia działań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze
krajowej nr 15 w miejscowości Żydowo, w szczególności w obrębie skrzyżowania rzeczonej z drogą
powiatową nr 2160P Czerniejewo – Niechanowo.
3. Zapytanie w sprawie kontrowersji dotyczącej nowego zapisu zawartego w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.
4. Zapytanie w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ciągu drogi
krajowej nr 5, polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej
z ul. Topolową i Bluszczową oraz sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy
ul. Warzywnej.
5. Zapytanie w sprawie możliwości wdrożenia w ustawie o ochronie zwierząt nowych zapisów,
wprowadzających obowiązek elektronicznego oznakowania psów i kotów na koszt właścicieli.
6. Zapytanie w sprawie podjęcia odpowiednich działań mających na celu przeciwdziałanie szkodom
w rolnictwie spowodowanym bytowaniem bobrów.
7. Zapytanie w sprawie podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie gospodarki rolnej
przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną.
8. Zapytanie w sprawie pomocy państwa dla małoletnich ofiar II wojny światowej, polegającej
na przyznaniu stałego świadczenia pieniężnego.
9. Zapytanie w sprawie refundowania przez NFZ diagnostyki genetycznej submikroskopowych rearanżacji
materiału genetycznego opartej na technice mikromacierzy.
10. Zapytanie w sprawie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
15 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
11. Zapytanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy Prawo wodne dotyczących opłat
i zwolnień z należności za korzystanie z wód.
12. Zapytanie w sprawie problemów związanych z terminową realizacją zapisów zawartych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
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13. Zapytanie w sprawie przeprowadzenia inwestycji polegającej na połączeniu drogi ekspresowej S11
(węzeł Kórnik Północ) z autostradą A2 (węzeł Poznań Wschód).
14. Zapytanie w sprawie ewentualnych zmian dotyczących kwestii zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy
zawodowych.
15. Zapytanie w sprawie postulowanej przez GDDKiA zmiany kategorii DK nr 5 w Gnieźnie na odcinku
od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Kostrzewskiego, do zjazdu na Toruń.
16. Zapytanie w sprawie procedury związanej z czynnością powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi - obywatelowi Ukrainy.
17. Zapytanie w sprawie zapisów zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin.
18. Zapytanie w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach wliczania poszczególnych składników pensji
do wynagrodzenia minimalnego.
19. Zapytanie w sprawie wypracowania racjonalnego modelu rekompensowania rolnikom strat w uprawach
rolnych wyrządzonych przez zwierzynę dziko żyjącą.
20. Zapytanie w sprawie uznania zabiegu profilaktycznej podskórnej mastektomii z jednoczesną
rekonstrukcją piersi jako świadczenia gwarantowanego - refundowanego przez NFZ - dla kobiet
obciążonych mutacją genu BRCA1.
21. Zapytanie w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S11 ujętej
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz zapewnienia środków finansowych
na realizację inwestycji na całym jej przebiegu.
22. Zapytanie w sprawie ewentualnej likwidacji części B ministerialnego Wykazu Czasopism
Punktowanych.
23. Zapytanie w sprawie wprowadzenia zmian w systemie wsparcia oraz aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
24. Zapytanie w sprawie kontrowersji związanych z wpływem rozbudowy dotychczasowej bazy wojskowej
w Powidzu na środowisko naturalne i ingerencji ww. inwestycji w obszar Natura 2000 Pojezierze
Gnieźnieńskie.
25. Zapytanie w sprawie kontrowersji związanych z zapisami ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury, które wprowadzają górną granicę wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na aplikację sędziowską i prokuratorską oraz uzupełniającą w KSSiP.
26. Zapytanie w sprawie bardzo trudnej sytuacji finansowej powiatu słupeckiego, wynikającej z wadliwego
ustalenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wysokości subwencji oświatowej dla samorządów
na rok 2019.
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27. Zapytanie w sprawie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały
zgłoszone do realizacji przez Ministerstwo Obrony Narodowej celem poprawy infrastruktury drogowej
w rejonie Powidza.
28. Zapytanie w sprawie kontrowersji związanych z zapisami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
29. Zapytanie w sprawie kontrowersji związanych z podziałem środków pomiędzy oddziały wojewódzkie
wynikającego ze zmiany planu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019
wprowadzonej zarządzeniem Prezesa Funduszu nr 28/2019/DEF.

ZAPYTANIA W SPRAWACH BIERZĄCYCH
1. Zapytanie w sprawie rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce, na przykładzie złóż wody geotermalnej
w Koninie i w Kole (woj. wielkopolskie).

WYPOWIEDZI NA POSIEDZENIACH SEJMU
W trakcie mijającej kadencji Sejmu, Poseł Paweł Arndt zabierał głos 48 razy na forum Parlamentu.
Niniejsze wypowiedzi dotyczyły w szczególności spraw budżetowych, kwestii nowoczesnych technologii,
jak również tematyki związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej. Ponadto w trakcie ww. wystąpień
poruszono zagadnienia związane z polityką rodzinną, rozbudową infrastruktury drogowej oraz kulturą
i dziedzictwem historycznym.

UDZIAŁ W GŁOSOWANIACH
Frekwencja Parlamentarzysty w trakcie VIII Kadencji Sejmu wyniosła 97,57%, co oznacza, udział
w 7593 spośród 7782 głosowań.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOMISJI I ZESPOŁÓW PARALMENTARNYCH
1. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – zastępca przewodniczącego
2. Komisja Finansów Publicznych;
3. Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu;
4. Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem;
5. Parlamentarny Zespół ds. Afryki;
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6. Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki
i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej INPRONKO;
7. Parlamentarny Zespół Sportowy – członek prezydium;
8. Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej;

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STAŁYCH DELEGACJI PARLAMENTARNYCH
I GRUP BILATERALNYCH
1. Grupa Parlamentarna Polska-Republika Korei – zastępca przewodniczącego;
2. Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna;
3. Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny.

