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Protokół Nr 9/2020 

 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 1 grudnia 2020 r.  

   
Posiedzenie Komisji odbywało się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji zoom.        
W czasie posiedzenia zalogowało się 5 członków Komisji (wg załączonej listy 
obecności  

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Artur Szwed, który powitał 
wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 3. 

4. Sprawy bieżące.  
 

Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                             
5 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół Nr 8/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 12 października 2020 r. został 
przyjęty 4 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 

Ad. 3  
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęły skargi na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach  i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Czerwionce-Leszczynach dot. braków elektronicznej skrzynki podawczej na 
platformie ePUAP oraz braku udostępnionego Biuletynu Informacji Publicznej. 
Iwona Flajszok Naczelnik Wydz. Edukacji udzielił szczegółowych wyjaśnień co do 
zgłoszeń ujętych w treści skarg. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że w różnych gminach strony 
internetowe szkół są różne, obserwuje się pewien bałagan informatyczny. Stwierdził, 
że złożona skarga jest na wyrost, skarżący mógł najpierw zwrócić się do tych szkół    
o uzupełnienie tych danych. 
Radny Janusz Szołtysek pytał czy skargi są zasadne. 
Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że jeżeli chodzi o przepisy prawa,      
to tak, ale zarzuty przedstawiane nie są zgodne z prawdą, bo nie ma problemu          
z kontaktem ze szkołą. Kontaktują się w zdecydowanej większości informatycznie       
i jest to kontakt non-stop. 
Przewodniczący Komisji -  w celu umożliwienia wypowiedzenia się Dyrektorów     
SP 1 i SP 3, ogłosił przerwę w czasie której dyrektorzy dołączą do posiedzenia. 
Po przerwie Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 i  Szkoły Podstawowej Nr 3 udzielili 
wyjaśnień co do zarzutów ujętych w skargach oraz o poczynionych działaniach          
w celu ich likwidacji i poprawnego działania stron internetowych szkół 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że złożone skargi są dwuetapowe;             
I - część to faktycznie brak jest skrzynek ePUAP i BIP, natomiast II-część dot. braku 
możliwości kontaktu ze szkołą, jest nie zasadna. Istnieje możliwość kontaktowania 
się ze szkołą w inny sposób i brak wskazanych aplikacji nie utrudnia kontaktu. 
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Po dalszej dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła co następuje: 
 

W dniu 14 listopada 2020 roku wpłynęła skarga Pana Arkadiusza Szolc na 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. W rozpatrywanej 
sprawie zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, jakim jest 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, jest Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach. 
Zgodnie  z przepisami art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub 
nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy. 

Osoba składająca skargę wnosiła o zobowiązanie dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach do udostępnienia elektronicznej 
skrzynki podawczej na platformie ePUAP oraz do udostępnienia Biuletynu Informacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w toku analizy skargi i uzyskanych 
wyjaśnień od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że Szkoła Podstawowa Nr 3 faktycznie 
nie posiadała elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP oraz Biuletynu 
Informacji Publicznej o czym dyrektor Szkoły nie był świadomy. Po otrzymaniu 
informacji o braku skrzynki podawczej, dyrektor taką skrzynkę założył oraz złożył 
wniosek o nadanie uprawnień podmiotu publicznego do Ministerstwa Cyfryzacji, 
aktualnie wniosek oczekuje na weryfikację, po której skrzynka podawcza będzie 
aktywowana. Założona została i zarejestrowana również strona Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w związku z tym, że na dzień złożenia 
skargi dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach nie spełnił 
wymogów określonych w art. 16 ust. 1a ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, nakładający obowiązek udostępnienie 
elektronicznej skrzynki podawczej oraz art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, nakładający obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej 
informacji publicznych, zajęła stanowisko, że skargę należy uznać  za zasadną.  
 

W dniu 12 listopada 2020 roku wpłynęła skarga Pana Arkadiusza Szolc na 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. W rozpatrywanej 
sprawie zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, jakim jest 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, jest Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach. 
Zgodnie z przepisami art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub 
nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy. 
Osoba składająca skargę wnosiła o zobowiązanie dyrektora Szkoły Podstawowej     
nr 1 w Czerwionce-Leszczynach do udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej 
Szkoły Podstawowej  na platformie ePUAP. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w toku analizy skargi i uzyskanych wyjaśnień od 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i Naczelnika Wydziału Edukacji, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji ustaliła, że Szkoła Podstawowa Nr 1 faktycznie nie posiadała 
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP o czym dyrektor Szkoły nie 
był świadomy. Po otrzymaniu informacji o braku skrzynki podawczej, dyrektor taką 
skrzynkę założył oraz złożył wniosek o nadanie uprawnień podmiotu publicznego do 
Ministerstwa Cyfryzacji, aktualnie wniosek oczekuje na weryfikację, po której 
skrzynka podawcza będzie aktywowana. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w związku z tym, że na dzień złożenia skargi 
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach nie spełnił wymogów 



 

3 

określonych w art. 16 ust. 1a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, nakładający obowiązek udostępnienie 
elektronicznej skrzynki podawczej, zajęła stanowisko, że skargę należy uznać  za 
zasadną.  
 
Komisja po rozpatrzeniu spraw jednogłośnie 5 głosami „za”,  wnioskuje o uznanie 
obu skarg za zasadne.  
 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 

Protokołowała        
Alina Kuśka        

Przewodniczący Komisji  

     Radny Artur Szwed 


