UCHWAŁA NR XXXIII/235/2021
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu na temat suplementacji witaminy D.
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 16 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
Dz. U. z 2020r. poz. 920) i art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jedn.
Dz. U. z 2018r. poz. 870) po zapoznaniu się z opinią Komisji skarg, wniosków i petycji Rada Powiatu
Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji strony dotyczącej przygotowania komunikatu w sprawie zachęcania
mieszkańców Powiatu Proszowickiego do stosowania witaminy D oraz pakietu profilaktycznego z uwzględnieniem
witaminy D dla osób starszych.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej
rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Proszowickiego
Iwona Wójcik
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Uzasadnienie
W dniu 06 lutego 2021 roku do Rady Powiatu Proszowickiego wpłynęła petycja złożona w interesie
publicznym w sprawie propozycji przygotowania komunikatu propagującego suplementację witaminy D wśród
mieszkańców Powiatu Proszowickiego oraz pakietu profilaktycznego uwzględniającego witaminę D
dedykowanego osobom starszym.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach - petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną,
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej,
a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.
W świetle art. 2 ust. 3 w/w ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Adresatem petycji w znaczeniu formalnym
jest każdy podmiot, do którego zostało skierowane pismo będące petycją (art.4 ust. 2 pkt 3). Adresat petycji
może lecz nie musi być podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia.
Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego, stosownie do swoich kompetencji wynikających
z art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, działając w związku z § 77 ust. 7 Statutu Powiatu
Proszowickiego, przekazała otrzymaną petycję do Komisji skarg, wniosków i petycji, celem przygotowania
Radzie opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie petycji.
Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dnu 15 lutego 2021r. podjęła decyzję o zasięgnięciu
opinii medycznej dotyczącej skuteczności działań podnoszonych w petycji i skierowała w tej sprawie pismo do
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021r. Komisja dokonała analizy treści wniosków zawartych w petycji,
zapoznała się z opinią medyczną w przedmiotowej sprawie i wypracowała opinię w której wskazała że Rada
Powiatu Proszowickiego jako organ administracji samorządowej nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
i prowadzenia ingerencji w zakresie wskazanym w petycji.
Suplementacja witaminy D jest zależna od indywidualnych wyników badań pacjenta oraz określenia jej
minimalnego poziomu w organiźmie. O sposobie dawkowania i wysokości dawki zawsze powinien decydować
lekarz prowadzący pacjenta mając na uwadze jego zdrowie i bezpieczeństwo. Niewłaściwe stosowanie
suplementów diety, np.: nieuzasadniona suplementacja, możliwość
interakcji z innymi składnikami
przyjmowanej żywności lub lekami jak również stosowanie większej ilości suplementów diety jednocześnie,
może wiązać się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.
W Polsce powszechne są ogólne zalecenia suplementacji witaminą D jak np.: rekomendacje Instytutu
Żywności i Żywienia, związane z Piramidą Zdrowego Żywienia dla osób starszych.
Rada Powiatu Proszowickiego na podstawie opinii wypracowanej przez Komisję skarg, wniosków i petycji
uznała, że wniesiona w dniu 06 lutego 2021r. petycja dotycząca przygotowania komunikatu propagującego
suplementację witaminy D wśród mieszkańców Powiatu Proszowickiego oraz pakietu profilaktycznego
uwzględniającego witaminę D dedykowanego osobom starszym, nie podlega uwzględnieniu i podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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