UCHWAŁA NR XXX/32/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek
oświatowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za zasadną skargę wniesioną w dniu 16 marca 2021 r. na nienależyte wykonywanie zadań
przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie niezapewnienia Elektronicznej Skrzynki
Podawczej na platformie ePUAP, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do
poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
W dniu 16 marca 2021 roku do Urzędu Gminy w Krzyżanowicach drogą elektroniczną wpłynęła skarga
adresowana do Rady Gminy Krzyżanowice na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół
lub placówek oświatowych. Zgodnie z art 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U z 2020r. poz.256 z późn.zm.) Rada Gminy jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Skarżący sformował zarzut braku zapewnienia dostępu do elektronicznych skrzynek podawczych z
uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP pomimo że są to podmioty publiczne
ustawowo zobowiązane do posiadania i obsługiwania takich skrzynek.
Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
celem zbadania sprawy i zajęcie stanowiska.
W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja zwróciła się do dyrektorów szkół i przedszkoli
o ustosunkowanie się do kwestii poruszanych w skardze. Dyrektorzy szkół i przedszkoli udzielili wyjaśnień
oraz podjęli działania zmierzające do uruchomienia w swoich placówkach elektronicznych skrzynek
podawczych z uprawnieniami podmiotów publicznych na platformach ePUAP.
Reasumując, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokonaniu oceny stanu faktycznego i prawnego
wstępującego w sprawie oraz w związku z złożonymi przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych
wyjaśnieniami ustaliła, iż na dzień złożenia skargi dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice nie spełnili wymogów określonych w art.16 ust. 1a ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nakładający obowiązek posiadania
i udostępnienia skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP i zajęła stanowisko, że skargę należy uznać za
zasadną.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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