UCHWAŁA NR XLIV/241/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2016 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po zasięgnięciu
opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Widawa uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z Petycją Pana K.K. wzywającej Radę Gminy Widawa
do przyjęcia pakietu profilaktycznego dla osób starszych oraz rozpropagowania go w mediach
społecznościowych, na profilach radnych, portalach gminnych i prasie lokalnej, Rada Gminy
Widawa rozpatruje negatywnie przedmiotową petycję i odmawia przyjęcia uchwały
w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych.
2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy w sprawie petycji stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/241/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 8 lutego 2021 r. do Rady Gminy Widawa wpłynęła petycja Pana K. K.
wzywająca Radę Gminy Widawa do przyjęcia uchwały w sprawie pakietu
profilaktycznego dla osób starszych oraz rozpropagowania go w mediach
społecznościowych, na profilach radnych, portalach gminnych i prasie lokalnej.
Zgodnie ze Statutem Gminy Widawa petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii
w sprawie, której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji uznała, co następuje:
Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym
tj. dokonała sprawdzenia czy spełnia wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach.
W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja z 8 lutego 2021 r. spełnia wymagania
formalne stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne. Została ona także
wniesiona w interesie publicznym.
W dniu 17 lutego 2021 r. do Rady Gminy Widawa wpłynęło oświadczenie o wycofaniu
petycji.
Komisja stwierdza, co następuje: w ustawie o petycjach w ogóle nie została
przewidziana możliwość wycofania złożonej petycji.
Przyznaje się, że charakter petycji nie łączy zawartego w niej żądania wyłącznie
z indywidualnym interesem wnoszącego petycję, ale także z interesem publicznym oraz
interesem osoby trzeciej. Nie można zatem uznawać wnoszącego petycję za dysponenta
żądania zawartego w petycji i przyznawać mu uprawnienia do jego wycofania (którego –
jak już zaznaczono – w ustawie nie sformułowano). W momencie złożenia petycji jej
dysponentem jest właściwy organ, a ustawa zobowiązuje go do rozpatrzenia petycji.
Wobec powyższego, pomimo złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o wycofaniu
petycji, zasadne będzie zakończenie postępowania w trybie przewidzianym przez ustawę.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870)
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.
Zdaniem radnych, członków komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęcie uchwały
w sposób i w zakresie opisanym w petycji wykracza poza zakres działania Rady Gminy
jako organu władzy publicznej. W ocenie komisji zachęcanie mieszkańców gminy do
kupowania suplementów diety oraz innych medykamentów mających uzupełnić niedobory
witamin w organizmie może zostać potraktowane jako działanie lobbingowe na rzecz
podmiotów produkujących lub sprzedających artykuły farmaceutyczne a nie działaniem na
rzecz ochrony zdrowia obywateli.
W kompetencji Rady Gminy, nawet przy szeroko rozumianym zapisie
art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z póź. zm.) nie leży namawianie społeczeństwa do przyjmowania określonych
leków i suplementów diety. O tym jakie farmaceutyki są właściwe dla konkretnej osoby
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winien decydować każdorazowo lekarz. Przyjmowanie leków niewłaściwych lub
w niewłaściwych ilościach może zamiast do poprawy przyczynić się do utraty zdrowia
a nawet śmierci.
Rada Gminy Widawa uważa, że w środkach masowego przekazu jest wystarczająco
dużo reklam promujących wyroby farmaceutyczne. Polacy należą też do czołówki krajów
europejskich pod względem ilości kupowanych wyrobów medycznych, spożywanych
leków oraz suplementów diety. W związku z tym niewskazane wydaje się uczestnictwo
organów władzy publicznej w procesie ich promowania, zwłaszcza gdy na poparcie
słuszności takich działań są jedynie doniesienia medialne a nie zalecenia
odpowiedzialnych za te sprawy służb medycznych.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie
załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
2018 r. poz. 870) i zostanie doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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