UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Krzysztofa
Kuklińskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Powiatu Brzeskiego po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 6 lutego 2021 r. przez
Krzysztofa Kuklińskiego wnoszącego o:
1) Przygotowanie

komunikatu/uchwały,

której

treść

ukaże

się

w gminnych

mediach

społecznościowych, w tym profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie,
2) Przygotowanie pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje
internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów (brak pieniędzy lub
samodzielności, inwalidztwo itd.)
postanawia nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Brzeskiego, którego
zobowiązuje się do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Elżbieta Kania
Radca Prawny
Jerzy Pociecha
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia....................2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 6 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynęła za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (e-mail) petycja w interesie publicznym wniesiona przez Krzysztofa
Kuklińskiego.
Podmiot, który złożył petycję w interesie publicznym wnosi o:
1) Przygotowanie

komunikatu/uchwały,

której

treść

ukaże

się

w gminnych

mediach

społecznościowych, w tym profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie,
2) Przygotowanie pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje
internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów (brak pieniędzy lub
samodzielności, inwalidztwo itd.).
W dniu 8 lutego 2021 r. Starosta Brzeski przekazał petycję Przewodniczącemu Rady Powiatu
Brzeskiego, który następnie w dniu 9 lutego 2021 r. skierował ją do Przewodniczącej Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodzinnej Rady Powiatu
Brzeskiego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) petycja może być m.in. złożona w interesie publicznym, zaś 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. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) rada powiatu rozpatruje m.in.
petycje składane przez obywateli - w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zasady
i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut powiatu. Zasady i tryb działania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Brzeskiego zostały określone w § 82a - § 82g
Statutu Powiatu Brzeskiego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodzinnej na
posiedzeniu w dniu 17 lutego 2021 r. zapoznała się z przedmiotową petycją.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż podstawowym aktem prawnym regulującym
prawa i obowiązki radnego powiatu jest ustawa z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie
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powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Zdrowia,
Opieki Społecznej i Rodzinnej po zapoznaniu się z petycją stwierdza, że organ stanowiący
samorządu powiatowego (rada powiatu) nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
w powyższym zakresie. Zlecenie suplementacji powinno wynikać z oceny stanu zdrowia
przeprowadzonej przez lekarza i weryfikacji bieżących wyników pacjenta. W Polsce ogólne
zalecenia suplementacji diety witaminą D funkcjonuje od lat, czego przykładem są rekomendacje
opracowane przez zespół ekspertów (Rusińska A. i wsp.: "Zasady suplementacji i leczenia
witaminą D" - nowelizacja 2018 r.) oraz zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, związane
z Piramidą Zdrowego Żywienia dla osób starszych, gdzie jedną z zasad żywienia jest "Pamiętaj
o codziennej suplementacji diety witaminą D (2000 j. m./dobę)". Ponadto w ramach Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny (NIZP-PZH) znowelizował normy żywienia dla populacji Polski. Z powyższych narzędzi
korzystają m.in. lekarze i dietetycy opracowując zalecenia żywieniowe, ustalając plan leczenia,
wskazując ilości energii i składników odżywczych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb
żywieniowych.
Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Brzeskiego podziela w całości stanowisko Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Brzeskiego i uznaje, iż brak jest uzasadnionych podstaw
do uwzględnienia niniejszej petycji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Elżbieta Kania
Radca Prawny
Jerzy Pociecha
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