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Szanowni Państwo,
21 października 2007, startując z 12 miejsca listy Komitetu Wyborczego
Platformy Obywatelskiej RP, dzięki głosom 11 413 mieszkańców zostałem
posłem. Jako parlamentarzysta we wszystkich swoich działaniach i decyzjach,
niezależnie od ich konsekwencji, w pierwszej kolejności myślałem o Krakowie
i Małopolsce. Starałem się zawsze godnie reprezentować moich wyborców.
Winien jestem podziękowania wszystkim tym, którzy odwiedzili moje
biuro. Zgłaszane przez Państwa problemy starałem się skutecznie rozwiązywać.
Te spotkania wielokrotnie były dla mnie inspiracją do działań w Warszawie
– to w ich efekcie narodziło się wiele pomysłów na zapytania i interpelacje.
Za to również serdecznie Państwu dziękuję.

Pozostaję z szacunkiem,

Łukasz Gibała
Poseł na Sejm RP

W WARSZAWIE
Praca w komisjach sejmowych
Poseł Łukasz Gibała podczas sprawowania mandatu pracował w trzech komisjach
zwyczajnych:
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (od 15.11.2007 – nadal)
– która na ponad 300 posiedzeniach rozpatrzyła ponad 100 projektów ustaw, w tym
o służbie cywilnej, ABW i AW, o Policji, o informatyzacji, o bezpieczeństwie imprez
masowych, o zmianie imienia i nazwiska i wiele innych.
Komisji Gospodarki (od 8.10.2010 – nadal)
– która na ponad 200 posiedzeniach zajmowała się szeroko pojętą polityką gospodarczą
kraju, rozpatrując 83 projekty ustaw skierowane do prac komisji, dotyczące min. Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, swobody działalności gospodarczej, działalności
innowacyjnej, zamówień publicznych, prawa spółdzielczego i wielu innych kwestii.
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (od 15.11.2007 do 8.10.2010)
– zajmującej się wypracowaniem nowej Ustawy o Trybunale Stanu oraz badaniem
wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej.
Oraz w jednej komisji nadzwyczajnej:
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
(od 27.05.2011 – nadal).
A także w podkomisjach:
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie
imienia i nazwiska, (17.09.2008 – 8.10.2008) której przewodniczył,
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa (11.02.2009 – 20.10.2010)
– dzięki jej uchwaleniu, urzędnicy będą ponosić finansową odpowiedzialność za swoje
błędy,
Podkomisji nadzwyczajnej do opracowania inicjatywy ustawodawczej w sprawie
ustawy o Straży Marszałkowskiej, (24.07.2008 – nadal)

Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych, (10.07.2008 – 18.11.2009)
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, (4.12.2008 – 7.01.2009)
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
oraz zmianie niektórych innych ustaw, (4.01.2011 – 24.02.2011)
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
(18.01.2011-22.02.2011)

Praca w grupach parlamentarnych
Poseł Łukasz Gibała należy do czterech z kilkunastu tzw. grup bilateralnych, działających
w Sejmie w ramach współpracy międzynarodowej polskiego parlamentu. Są to:
Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna
Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna
Polsko-Tunezyjska Grupa Parlamentarna
Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna
Grupy te podejmują aktywne działania zmierzające do intensyfikacji stosunków
z wyżej wymienionymi krajami. Członkowie Grup spotykają się regularnie z Ambasadorami tych krajów w Polsce, jak również z innymi organizacjami wspierającymi
rozwój współpracy gospodarczej i kulturalnej między Polską, a tymi krajami.
Poseł Łukasz Gibała wspólnie z posłanką Ewą Wolak powołał również pierwszą
w historii polskiego parlamentaryzmu Parlamentarną Grupę ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, której jest wiceprzewodniczącym. Celem działania
grupy jest m.in. poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poprzez zmianę przepisów, co
często oznacza po prostu ich ujednolicenie z prawem unijnym. Dzięki pracom Grupy
wszelkie prace legislacyjne dotyczące pośrednio lub bezpośrednio rowerzystów są
opiniowane przez ekspertów ds. komunikacji rowerowej i organizacje rowerowe, po-

przez bezpośrednią współpracę z Ministrem Infrastruktury. Z inicjatywy Grupy została
również powołana w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad specjalna
komórka, zajmująca rozbudową sieci ścieżek rowerowych. Legislacyjnym osiągnięciem
Parlamentarnej Grupy Rowerowej jest pierwsza w Polsce kompleksowa nowelizacja
prawa pod kątem likwidacji barier dla rowerzystów, która weszła w życie 21 maja
tego roku. Dzięki nowemu prawu rowerzyści na polskich drogach będą jeździli bezpieczniej i bardziej komfortowo.
Poseł Łukasz Gibała jest także członkiem Parlamentarnego Zespołu Szachowego,
którego celem jest wspieranie inicjatyw popularyzujących szachy, szczególnie wśród
ludzi młodych a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju środowisk szachowych.
Zespół ten zorganizował min. Turniej Finałowy Akcji „Szachiści grają dla powodzian”.

Wystąpienia na forum Sejmu
Poseł Łukasz Gibała wygłosił podczas posiedzeń Sejmu RP 32 wystąpienia. Poseł
wielokrotnie przedstawiał na forum Sejmu stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej oraz stanowiska komisji, w których pracował. Ponadto poseł Gibała zainicjował
i poprowadził debatę sejmową na temat wykorzystania przez Polskę funduszy unijnych. Poseł kierował do Rady Ministrów także pytania w sprawach bieżących, które
dotyczyły zawsze spraw małopolskich – budowy wschodniego odcinka autostrady A-4,
modernizacji trasy S7 Kraków – granica Woj. Świętokrzyskiego, a także modernizacji
Centralnej Magistrali Kolejowej Katowice-Warszawa.

Zapytania i interpelacje poselskie
Poseł Łukasz Gibała wystosował 12 zapytań, z których wszystkie dotyczyły spraw
bezpośrednio związanych z Małopolską. Były to:
Zapytanie w sprawie zakwalifikowania odcinków autostrady A4 jako fragmentów
obwodnicy Krakowa bezpłatnych dla ruchu samochodów osobowych,
Zapytanie w sprawie budowy dla Krakowa tzw. kanału ulgi,
Zapytanie w sprawie czasu przejazdu pociągów na trasie Kraków-Zakopane,

Zapytanie w sprawie finansowania nowego Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Zapytanie w sprawie wpisania północnej obwodnicy miasta Krakowa do rejestru dróg
krajowych oraz otrzymania przez samorząd państwowych gwarancji jej finansowania,
Zapytanie w sprawie przekazania samorządowi woj. małopolskiego prawa własności
do 33 ha gruntów w Balicach, należących obecnie do Agencji Mienia Wojskowego,
Zapytanie w sprawie przekazania większościowych udziałów w MPL Kraków-Balice
sp. z o.o. samorządowi woj. Małopolskiego,
Zapytanie w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Karków – granica woj.
świętokrzyskiego,
Zapytanie w sprawie odmowy finansowania budowy północnej obwodnicy Krakowa
ze środków pochodzących z budżetu państwa,
Zapytanie w sprawie ryzyka pozbawienia budowy odcinka drogi ekspresowej S7
Rybitwy – ul. Igołomska w Krakowie finansowania ze środków pochodzących z budżetu
państwa,
Zapytanie w sprawie przekazania przez Ministerstwo Obrony Narodowej 254 ha
gruntów dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Zapytanie w sprawie podjęcia przez ministra obrony narodowej działań umożliwiających
przeznaczenie należącej do Agencji Mienia Wojskowego działki przy ul. Cieślewskiego
i Spadochroniarzy w Krakowie na potrzeby Muzeum Lotnictwa w Krakowie i Lotniczego Parku Kulturowego.

Poseł wniósł również 51 interpelacji, w tym wiele tyczących się bezpośrednio lub
pośrednio regionu małopolskiego, m.in:
Interpelacja w sprawie zaangażowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w budowę Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!” w Krakowie,
Interpelacja w sprawie finansowania projektu Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”
w Krakowie z centralnych programów unijnych,
Interpelacja w sprawie finansowania prac likwidacyjnych w Kopalni Soli Bochnia po
2008 r.,
Interpelacja w sprawie budowy północnej obwodnicy Krakowa jako części autostrady
A4 oraz trasy ekspresowej S7.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań na rzecz przekazania samorządom wojewódzkim należących do Skarbu Państwa udziałów w spółkach zarządzających specjalnymi
strefami ekonomicznymi,
Interpelacja w sprawie wprowadzenia rozwiązań systemowych ograniczających
samowolę koncesjonariuszy i operatorów autostrad w zakresie planowania i organizowania remontów oraz uniemożliwiających pobieranie opłat za przejazd w pełnej
wysokości w trakcie ich prowadzenia,
a także ważnych społecznie problemów, m.in:
Interpelacja w sprawie dostosowania oferty edukacyjnej uczelni wyższych do zmieniających się potrzeb rynku pracy,
Interpelacja w sprawie działań podejmowanych przez rząd i poszczególnych ministrów
z inicjatywy rządu i premiera, mających na celu otwarcie korporacji zawodowych
oraz zmniejszenie liczby zawodów reglamentowanych,
Interpelacja w sprawie zainicjowania działań mających na celu zniesienie obowiązku
wielokrotnego płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez tę samą osobę,
Interpelacja w sprawie poszerzenia skali stosowania systemu dozoru elektronicznego
jako szczególnej formy odbywania kary pozbawienia wolności.

Prace legislacyjne
Poseł Łukasz Gibała pracował bezpośrednio nad 13 projektami ustaw:
Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa - od 17 maja tego roku dzięki tej ustawie
urzędnicy, którzy podjęli decyzję z rażącym naruszeniem prawa na niekorzyść obywatela, zapłacą tytułem odszkodowania kary finansowe, nawet w wysokości ich
całorocznego wynagrodzenia,
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
– postulujący zniesienie opłat za wydawanie dowodów osobistych,
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - już od 11
maja tego roku dzięki nowelizacji Prawa zamówień publicznych w przetargach publicznych nie będą mogli startować wykonawcy, którzy w ciągu poprzednich 3 lat nie
wywiązali się z zawartych umów,

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi - wprowadzenie jasnych i kompleksowych zasad udzielania przez
państwo pomocy osobom poszkodowanym przez powódź,
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne,
Rządowy projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych
ustaw – mający na celu podniesienie jakości stanowienia prawa poprzez ujednolicenie
zasad tworzenia aktów prawnych przez rząd,
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - wdrożenie kolejnego etapu informatyzacji procesu
ogłaszania aktów prawnych, w celu ułatwienia i uproszczenia dostępu do ogłaszanych
w dziennikach urzędowych aktów prawnych,
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw,
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

W KRAKOWIE I MAŁOPOLSCE
Lotnisko w Balicach dla Małopolski
Łukasz Gibała od lat działa na rzecz rozwoju lotniska w Balicach. Jeszcze jako radny Sejmiku Województwa Małopolskiego pisał w tej sprawie petycje, później jako poseł
interpelacje, wystąpienia i zapytania poselskie. Po objęciu mandatu Posła na Sejm
RP kontynuował swoje działania na rzecz przekazania małopolskiemu samorządowi
gruntów niezbędnych do rozbudowy lotniska w Balicach oraz przekazania kontroli
nad portem małopolskiemu samorządowi.
Pierwsza z barier rozwoju lotniska, między innymi dzięki staraniom Posła Łukasza
Gibały, została już pokonana, gdy we wrześniu 2009 roku przekazano 33ha gruntów
w formie użyczenia samorządowi wojewódzkiemu, a ten wydzierżawił je spółce MPL
Kraków-Balice. To umożliwiło rozbudowę infrastruktury lotniska oraz realizację nowych korzystnych dla Krakowa inwestycji. Poseł zabiegał o takie rozwiązanie drogą
zapytań poselskich do Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury.

Inicjatywa Rowerowa
Łukasz Gibała już jako radny Sejmiku Województwa Małopolskiego działał na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania rowerzystów. Kontynuował te
działania jako poseł zarówno na płaszczyźnie ogólnokrajowej (zmiany legislacyjne postulowane przez Parlamentarną Grupę ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej,
jak i osobiście przez posła – drogą interpelacji poselskich, a także szczegółowych analiz
prawa drogowego zlecanych przez posła do Biura Analiz Sejmowych), jak i lokalnej.
Wynikiem jego lokalnych starań są:
Monitoring prac działającego w krakowskim magistracie Zespołu Zadaniowego
ds. ścieżek rowerowych i bezpieczeństwa niechronionych (rowerzysta, pieszy, dziecko,
niepełnosprawny) uczestników ruchu drogowego w Krakowie – poprzez włączenie
w skład zespołu stałego przedstawiciela posła Gibały,
Kontrola miejskich inwestycji (m.in. ulica Mogilska, gdzie poprzez brak odpowiedniej
siły nacisku na firmę projektową, Urząd Miasta mógł na stałe odciąć możliwość bezpiecznego dojazdu nowohuckim rowerzystom do centrum Krakowa),
Interwencje u władz lokalnych, mające na celu wzmocnienie głosu rowerzystów
w procesie planowania i projektowania infrastruktury miejskiej,

„Rowerowa Majówka” – czyli nowatorski dyżur poselski. 2 maja 2009r. poseł
zorganizował rowerowy przejazd z Runku Głównego, zakończony piknikiem na
terenach Opactwa w Tyńcu. Liczni uczestnicy skorzystali wtedy z możliwości
porozmawiania z posłem o swoich i miejskich problemach – „bez krawata” i bez
konieczności umawiania się na dyżur poselski,
Dzięki Krakowskiej Inicjatywie Rowerowej, we współpracy z radnymi miejskimi nakłady
z budżetu miasta Krakowa na ścieżki rowerowe w roku 2011 zostały zwiększone aż
sześciokrotnie – do ponad 3 milionów złotych.

Euro 2012 dla Krakowa
Poseł Łukasz Gibała był inicjatorem i organizatorem zbiórki podpisów pod petycją
do Michela Platiniego o organizację EURO 2012 w Krakowie. Apel do Michela Platiniego, podpisany przez blisko 10 000 osób, został wysłany 28 kwietnia 2008 r.
do Nyon w Szwajcarii - siedziby władz UEFA. Sporą paczkę z podpisami osobiście
w okienku poczty przy pl. Wszystkich Świętych wysłał inicjator apelu, Poseł Łukasz Gibała.
Towarzyszyli mu wolontariusze, którzy pomagali w zbieraniu podpisów - członkowie
i sympatycy Koła Edukacji PO RP w Krakowie.

Kierunek Kraków
Kierunek Kraków to nazwa kampanii społecznej na rzecz Krakowa, której
pomysłodawcą i organizatorem był poseł Łukasz Gibała. Trwała ona od 1 czerwca
do 15 lipca 2011 roku. Celem tej akcji było poznanie opinii krakowian na temat życia
w mieście i zaangażowanie ich do współpracy przy planowaniu jego rozwoju. Były
to pierwsze w Krakowie prowadzone na taką skalę konsultacje społeczne. Głównym
narzędziem akcji była ankieta, której celem była ocena sytuacji Krakowa w wielu
kwestiach i zidentyfikowanie jego największych problemów, a także wybór kierunku,
w jakim miasto powinno się zdaniem większości mieszkańców rozwijać. Z ankietą
organizatorzy dotarli do większości mieszkańców Krakowa. Została ona wysłana
w formie papierowej do wszystkich domów i mieszkań z możliwością bezpłatnego
odesłania, można ją było również wypełnić z pomocą wolontariuszy w najbardziej
ruchliwych punktach miasta. Przez 6 tygodni trwania akcji ankietę można było także
wypełnić online, na specjalnej stronie internetowej. Kampania spotkała się z pozyty-

wnym odbiorem mieszkańców i zakończyła się dużym sukcesem. W sumie zebrano
blisko 40 000 poprawnie wypełnionych ankiet, czyli głosów krakowian. Do wielu
ankiet krakowianie dołączali swoje własne pomysły na rozwój miasta, a także opisywali
dokładniej ważne dla mieszkańców problemy – w sprawie których poseł interweniował
listownie do wielu instytucji. Efektem tej kampanii będzie raport opublikowany już
we wrześniu tego roku na stronie www.kierunek.krakow.pl. Wnioski z akcji zostaną
przekazane wszystkim krakowskim decydentom – osobom, które podejmują decyzje
istotne z punktu widzenia rozwoju miasta.

Wschodnia Obwodnica Krakowa
Poseł Łukasz Gibała wyjątkowo zaangażował się w działania na rzecz wspierania
inicjatyw społecznych w Małopolsce. Dla posła Łukasza Gibały budowa obwodnicy S7
była i jest kwestią priorytetową, gdyż jest to projekt kluczowy dla Małopolski i samego
Krakowa – fragment S-7 ma jednocześnie stanowić wschodnią obwodnicę Krakowa.
Gdy tylko w listopadzie 2010 roku pojawiły się niepokojące doniesienia medialne
na ten temat, Łukasz Gibała skierował do Ministra Infrastruktury zapytanie poselskie w sprawie ryzyka pozbawienia finansowania z budżetu centralnego budowy drogi
ekspresowej S-7 na odcinku Rybitwy – ul. Igołomska.
Sprawa jednakże przybierała niekorzystny dla krakowian przebieg. W opublikowanym 6 grudnia 2010 - Projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata
2011-2015 inwestycja ta spadła na tzw. listę rezerwową. Poseł Łukasz Gibała podjął
działania bardzo szybko, już 15 grudnia 2010 - apelował do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o objęcie finansowaniem z budżetu państwa wschodniej
obwodnicy Krakowa, tak, aby inwestycja rozpoczęła się do 2013 roku. Pod apelem posła
Gibały podpisali się również parlamentarzyści i europarlamentarzyści z Małopolski,
wszyscy członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa
Małopolskiego, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, Radni Miasta Krakowa,
Wojewoda Małopolski oraz czołowi biznesmeni Krakowa i Małopolski.
W efekcie działań m.in. posła Gibały Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk
zapewnił, że – mimo wcześniejszych niekorzystnych dla budowy tego odcinka trasy
S7 decyzji – znajdą się na wschodnią obwodnicę pieniądze zaoszczędzone na innych
przetargach.

Narodowe Centrum Nauki
M.in. dzięki staraniom posła Łukasza Gibały, rząd właśnie w Krakowie zlokalizował
tę prestiżową instytucję, finansującą polskie badania naukowe. Budżet NCN na rok
2011 wyniesie 300 mln zł, a docelowo w roku 2020 ma wynosić 1,5 mln.
Nowo powołana instytucja będzie wspierać finansowo i organizacyjnie młodych
naukowców, co ma znacznie wspomóc rozwój polskiej nauki.

Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego
Poseł Łukasz Gibała wspólnie z innymi krakowskimi parlamentarzystami zabiegał
o wsparcie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Efektem tych starań było
przekazanie w 2009 roku dodatkowo niemal 350 milionów złotych na rozbudowę
Kampusu UJ.

„Kanał ulgi” i inne inwestycje przeciwpowodziowe
Poseł Łukasz Gibała z powodzeniem zabiegał o budowę tzw. „kanału ulgi”, który
zabezpieczy przed powodzią historyczną część Krakowa. Dzięki jego staraniom zarówno „kanał ulgi”, jak i inne inwestycje konieczne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krakowa i Małopolski znalazły się w przyjętym przez rząd Programie ochrony
przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Na ochronę aglomeracji Krakowskiej rząd
przeznaczył 1,5 mld złotych, a wartość inwestycji przeciwpowodziowych planowanych
na terenie Małopolski stanowi niemal połowę całości przewidzianego w „Programie”
budżetu – ponad 6 mld złotych.

Interwencje w wyniku spotkań z wyborcami
W trakcie czteroletniego okresu pełnienia funkcji Posła na Sejm RP, Łukasz Gibała
odbył ogromną liczbę spotkań z wyborcami, którym udzielono pomocy w wielu
sprawach podejmując tzw. interwencje poselskie. Z sukcesem poseł m.in.:
interweniował w sprawie zakupu specjalistycznej kabiny do naświetlań dla Oddziału
Klinicznego Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dzięki czemu
znacznie skrócił się okres oczekiwania na skorzystanie z tego sprzętu przez pacjentów,
którzy mają teraz większy dostęp do specjalistycznej fototerapii,

zakwestionował odmowę Ministerstwa Środowiska w sprawie udostępnienia treści
postanowień wydanych w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie warunków
zabudowy,
przyczynił się do wyjaśnienia istotnych wątpliwości interpretacyjnych przepisów
regulujących procedurę ubiegania się o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którymi zwróciło się niego jedno z małopolskich stowarzyszeń,
pomógł cudzoziemcowi, który chciał osiedlić się w Polsce, przezwyciężyć archaiczne
bariery biurokratyczne, z którymi ten musiał zmierzyć się w ramach postępowania
prowadzonego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
skutecznie interweniował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
niedochowania ustawowych terminów co do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dot. współwłasności kamienicy, na którą czekał mieszkaniec Krakowa.

Poseł pomagał także w rozwiązaniu wielu spraw kierowanych do niego listownie,
z powodzeniem interweniował do wielu instytucji i urzędów, pomagając tym samym
w rozwiązywaniu także codziennych problemów wyborców.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
I CHARYTATYWNA
Poseł Łukasz Gibała współpracuje – jako patron honorowy i sponsor – z wieloma działającymi w Krakowie organizacjami społecznymi i charytatywnymi, których
działania wnoszą wiele dobrego w społeczność lokalną. Są to m.in.:
Stowarzyszenie „Siemacha” – pomagające dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia i zainteresowania. W ostatnim czasie Łukasz Gibała wsparł projekt Centrum
Komunikacji Multimedialnej, ofiarując wychowankom „Siemachy” profesjonalny rzutnik multimedialny, wsparł finansowo wyposażenie pracowni matematycznej nowego ośrodka „Siemachy” na Kozłówku oraz wyjazd na narty podopiecznych stowarzyszenia.
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Hutnika Kraków (organizacja już nie istnieje).
Oprócz tego, że sam oddaje krew, poseł pomagał w organizacji akcji krwiodawczych,
a także był sponsorem i fundatorem pucharu III Zimowego Turnieju Krwiodawców
w styczniu 2009r.
Korczakowska Republika Dziecięca „Dyliniarnia” – działająca od 1983r. organizacja
pomagająca dzieciom w trudnej sytuacji z terenu Podgórza. Poseł Łukasz Gibała jest
darczyńcą „Dyliniarni”, był również patronem honorowym i współorganizatorem
cyklicznie organizowanych pikników rodzinnych w Prokocimu, gdzie prowadzono
kwesty i aukcje charytatywne, m.in. na rzecz „Dyliniarni”.
Fundacja Prometeusz Pro Publico Bono – poseł Gibała sfinansował wyjazd na kolonie
do nadbałtyckich Rowów dla dwójki dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
Gimnazjum nr 42 w Bieńczycach – dzięki niezwykłej pomysłowości i umiejętnościom
dyrektora Gimnazjum, Łukasza Pająka, poseł Gibała miał przyjemność pomóc w realizacji dwóch projektów gimnazjum. Były to:
„Pierwszy Smoczy Turniej Futbolu Flagowego” (luty 2009r.) – który poseł objął honorowym patronatem, a także ufundował puchary dla zwycięzców.
Graffiti „Monte Cassino” – obraz o wielkości 13x6 metrów, przedstawiający Bitwę
pod Monte Cassino, pojawił się m.in. dzięki wsparciu finansowemu posła na niszczonej wulgarnymi graffiti ścianie sali gimnastycznej gimnazjum. Łukasz Gibała
swoją rękę do dzieła przyłożył również w dosłownym sensie: pomógł w przygotowaniu ściany do namalowania graffiti.

Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych (wcześniej Koło
nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) – poseł od wielu lat jest
ich honorowym patronem, wspierając władze i członków stowarzyszenia w bieżącej
działalności, m.in. przy transportach żywności i organizacji świątecznych spotkań.
Koło Edukacji PO RP w Krakowie. Koło jest najmniejszą jednostką organizacyjną
Platformy Obywatelskiej. Koło Edukacji, założone przez Łukasza Gibałę, który do dziś
jest jego szefem, jest w tej chwili największym, bo liczącym niemal 300 członków, kołem
PO w Małopolsce. Głównym celem założenia i działania koła było i jest zachęcenie
młodych ludzi do aktywności obywatelskiej. Koło organizuje wykłady, szkolenia
i spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, a jego członkowie aktywnie angażują się
w inicjatywy posła – np. akcje zbierania podpisów czy akcje charytatywne, a także
podejmują inicjatywy własne.
Krakowskie środowiska szachowe. Poseł w związku ze swoją działalnością w Parlamentarnym Zespole Szachowym oraz własnymi zainteresowaniami, aktywnie wspiera
środowiska szachowe oraz ich talenty. Na zorganizowany w lipcu 2011 r., Arcymistrzowski Turniej Szachowy o Puchar Posła Łukasza Gibały do Krakowa przyjechało 10
młodych mistrzów szachowych, w tym również wicemistrz świata Daniel Sadzikowski,
goszczono także zawodników z Danii, Węgier, Serbii i Austrii.

