
UCHWAŁA NR XXXVI/351/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie promowania suplementacji 
witaminą D, rozpatruje się negatywnie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia do 
poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
Inowrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/351/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Do Rady Miejskiej Inowrocławia 8 lutego 2021 r. została przekazana drogą 
elektroniczną petycja, której przedmiotem jest prośba, skierowana do samorządu gminy 
o przygotowanie komunikatu/uchwały, której treść zamieszczona zostanie w gminnych 
mediach, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych oraz w lokalnej gazecie 
i dotyczyć będzie poprawienia odporności tysięcy starszych ludzi w Polsce oraz zachęcenia 
mieszkańców gminy do uzupełnienia niedoborów witaminy D. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia skierował przedmiotową petycję do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jest rozpatrzenia. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 r., po dokonaniu analizy ww. 
zagadnienia oraz wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 
i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia uznała, że celem stosowania suplementów 
nie jest leczenie chorób, a jedynie uzupełnianie codziennej diety w składniki odżywcze. 
Zatem osoby starsze, cierpiące na różne schorzenia, sposób i proporcje przyjmowania 
suplementów diety powinny konsultować indywidualnie z lekarzem. Zlecenie dodatkowej 
suplementacji powinno wynikać bezpośrednio z oceny stanu zdrowia przeprowadzonej przez 
lekarza oraz weryfikacji bieżących wyników pacjenta. Należy również pamiętać, że zgodnie 
z zaleceniami specjalistów suplementy diety są bezpieczne, kiedy przyjmuje się je 
w odpowiednich proporcjach. Natomiast niewłaściwe stosowanie suplementów, np. 
niuzasadniona suplementacja, możliwość interakcji z innymi składnikami żywności lub 
lekami oraz stosowanie większej ilości suplementów diety jednocześnie, może wiązać się 
z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych działań. W świetle powyższego należy uznać, że 
dużym problemem jest stworzenie jednego, dedykowanego dla wszystkich mieszkańców 
Miasta Inowrocławia, w tym osób starszych programu zdrowotnego dotyczącego 
suplementacji tych osób. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje 
o rozpatrzenie petycji negatywnie. 

Zgodnie z art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) rada gminy rozpatruje petycje składane przez obywateli; 
w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) stanowi zaś, że petycja złożona do 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
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W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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