
UCHWAŁA NR LV/262/22 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska 
Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 17 stycznia 2022 r. przez Fundację im. Nikoli Tesli 
w Białymstoku o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia 
stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwających podjęcie działań ratowniczych, nie zasługuje na 
uwzględnienie. 

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

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa zawiadomi wnoszącego 
petycję. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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Załącznik do uchwały Nr LV/262/22 

Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 31 marca 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 17 stycznia 2022 r.  do Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa wpłynęła petycja Fundacji 
im. Nikoli Tesli w Białymstoku, w której wnoszący zwrócił się o „nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad 
Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia następujących 
uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych: 

1. Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości, 

2. Wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

3. Wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA." 

Zgodnie z kompetencjami, petycja skierowana została do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej Chojnowa, która uznała, że brak jest podstaw prawnych do podjęcia 
wnioskowanych uchwał. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 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. Wykonanie 
przedmiotowej petycji nie jest w kompetencji Rady Miejskiej Chojnowa. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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