UCHWAŁA NR XXIX/250/2021
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia
statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 6 lutego 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 9 lutego 2021 r.)
w sprawie rozpropagowania wśród mieszkańców gminy konieczności suplementacji witaminy D, Rada Gminy
Skąpe postanawia rozpatrzyć ją negatywnie i nie podjęć działań w zakresie propagowania suplementacji
witaminy D.
2. Uzasadnienie uchwały, stanowi odpowiedź na petycję.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej
załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/250/2021
Rady Gminy Skąpe
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji
W dniu 9 lutego 2021 r. do urzędu gminy w Skąpem wpłynęła petycja (datowana na dzień 6 lutego
2021 r.) w sprawie rozpropagowania wśród mieszkańców gminy konieczności suplementacji witaminy D.
Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713
z późn. zm.) rozpatrywaniem petycji zajmuje się Komisja skarg, wniosków i petycji.
Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. rozpatrywała przedmiotową
petycję. Po wnikliwej analizie tematu, zdaniem komisji ogólne zalecenia suplementacji diety witaminą D w
Polsce funkcjonują od lat. Rekomendacje związane z zasadą o codziennej suplementacji diety witaminą D,
zawierają opracowania zespołów ekspertów czy też zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia. Z powyższych
narzędzi korzystają m. in. lekarze, pielęgniarki, dietetycy – opracowując zalecenia żywieniowe. Decyzja o
suplementacji diety niezależnie od wieku powinna być zawsze poprzedzona konsultacją lekarską i to tylko i
wyłącznie od wiedzy i fachowości lekarza zależeć powinno ewentualnie wskazanie czy zwiększać ilość
witaminy D w diecie poszczególnych osób.
Właściwość rady określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) zgodnie z którą w jej kompetencji są wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych zadaniem własnym gminy jest również m.in. zapewnienie równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy;
2) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania
mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;
3) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców gminy.
Jak wynika z powyższego suplementacja witamin nie leży w kompetencjach organów gminy.
Mając powyższe na uwadze Komisja skarg, wniosków i petycji po wnikliwym rozpatrzeniu petycji
rekomenduje jej nieuwzględnienie poprzez
podjęcie uchwały przez Radę Gminy o negatywnym
rozpatrzeniu petycji i podjęcie uchwały zgodnie z przedstawionym projektem.
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