
UCHWAŁA NR XXXII/357/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku 

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 późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznać skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku za zasadną. 
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do udzielenia 
skarżącemu odpowiedzi w oparciu o przedmiotową uchwałę. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2021 roku wpłynęła skarga złożona w imieniu Centrum Cyfrowego Wsparcia
Edukacji przez Prezesa Zarządu Pana Tymona Radzika, na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka
Rducha w Bełku. 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 w Bełku, 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.

Skarżący wnosi skargę na nienależyte wykonanie swoich zadań przez dyrektora Szkoły
Podstawowej w Bełku, polegające na nieudostępnieniu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dokonała analizy
skargi na posiedzeniach w dniach 22 marca 2021 roku i 12 kwietnia 2021 roku.

W toku analizy skargi i informacji przekazanych na posiedzeniach Komisji przez Naczelnika
Wydziału Edukacji oraz wyjaśnień uzyskanych na piśmie od dyrektora Szkoły Podstawowej, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji ustaliła, że Szkoła Podstawowa w Bełku nie posiada elektronicznej skrzynki podawczej
na platformie ePUAP. Wniosek o aktywowanie funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej - ePUAP złożono 3 lutego 2021 roku, ze względu na problemy techniczne występujące po stronie
administratora tj. Centralnego Ośrodka Informatyki ePUAP, wniosek nadal jest w trakcie realizacji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w związku z tym, że na dzień złożenia skargi dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bełku nie spełnił wymogów 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.

Mając powyższe na względzie, stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne.
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