
UCHWAŁA NR XXII/163/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze 
zm.) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), Rada 
Miejska w Ulanowie postanawia, co następuje: 

§ 1. Wniesioną w dniu 8 lutego 2021 r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie petycję 
w sprawie promowania suplementacji witaminą D w związku z jej wycofaniem w dniu 17 lutego 2021r., 
pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ulanowie, który poinformuje 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ulanowie 

 
 

mgr Wacław Piędel 
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Uzasadnienie

W dniu 8 lutego 2021 r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie została złożona petycja
w sprawie promowania suplementacji witaminą D.

Witamina D pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka i bierze udział nie tylko w utrzymaniu
gospodarki wapienno-fosforanowej, ale także korzystnie wpływa na układ kostno-mięśniowy i układ sercowo-
naczyniowy. Ponadto w świetle aktualnej wiedzy obecność witaminy D we krwi, wzmacnia układ
odpornościowy i może znacznie przyczynić się do łagodniejszego przebiegu choroby COVID-19. Deficyt tej
witaminy w organizmie może prowadzić do rozwoju wielu chorób oraz szeregu negatywnych skutków
zdrowotnych.

W dniu 17 lutego 2021r. drogą elektroniczną wpłynęło pismo w sprawie wycofania w/w petycji.

W związku z powyższym petycję w niniejszej sprawie należy pozostawić bez rozpatrzenia z uwagi na fakt,
że nie mamy do czynienia ze skutecznie wniesioną petycją poprzez jej wycofanie. Na skutek wycofania petycji
przestaje bowiem istnieć element warunkujący rozpoznanie żądania zawartego w petycji, a organ uprawniony
do rozpoznania petycji pozbawiony petycji strony nie może zając stanowiska w sposób merytoryczny
o żądaniu nieistniejącym.
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