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ROZPATRZONYCH W 2022 R. 

 PRZEZ RADĘ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 

 

Informacje ogólne 

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 t.j.). 

Przedmiotem petycji możne być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, 

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu 

wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 

obrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 

adresata petycji. 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 

organizacyjna niebędącą osoba prawną lub grupę tych podmiotów. 

Petycje wniesione do Rady Powiatu Choszczeńskiego 

Od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wpłynęły 3 petycje.  

LP. Numer sprawy Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. BRZ.152.1.2022 Petycja dotycząca 

podjęcia przez organy 

Powiatu 

Choszczeńskiego 

działań zmierzających do 

wydania zakazu 

stosowania „masek 

ochronnych”, wydania 

zakazu stosowania 

kwarantann i izolacji 

medycznej oraz wydania 

zakazu stosowania 

szczepionek mRNA – 

Fundacja im. Nikoli Tesli 

Petycję zgodnie z treścią art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach, 

przekazano według 

właściwości do Ministra 

Zdrowia jako naczelnego 

organu administracji rządowej 

właściwego w sprawach 

polityki zdrowotnej państwa  

2. BRZ.152.2.2022 Petycja w sprawie 

podjęcia przez Radę 

Powiatu 

Uchwała Nr XXIX/257/2022 

Rady Powiatu 

Choszczeńskiego z dnia 6 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001195
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001195


LP. Numer sprawy Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

Choszczeńskiego 

działań mających na celu 

usunięcie ze Statutu 

Powiatu 

Choszczeńskiego § 53, 

dotyczącego 

przekazywania przez 

Przewodniczącego Rady 

Powiatu wg właściwości 

skarg, wniosków i petycji, 

z uwagi na jego 

sprzeczność z prawem  

września 2022 r. w sprawie 

uznania petycji za 

niezasługującą na 

uwzględnienie  

 BRZ.152.3.2022 Petycja dotycząca 

ustanowienia zakazu 

używania jednostek 

pływających z napędem 

spalinowym na jeziorze 

Chojnica Duża 

Uchwała Nr XXXI/284/2022 

Rady Powiatu 

Choszczeńskiego z dnia 19 

grudnia 2022 r. w sprawie 

uznania petycji za 

niezasługująca na 

uwzględnienie 

 

 


