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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Woźniaka 
w Czyżowicach 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Gorzyce, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznać za zasadną skargę z dnia 15 marca 2021 r., złożoną przez stowarzyszenie Centrum Cyfrowego 
Wsparcia Edukacji z siedzibą w Jabłonnej, na nienależyte wykonywanie swoich zadań polegających na 
niezapewnieniu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia 
skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2021 r. wpłynęła skarga stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji
z siedzibą w Jabłonnej na nienależyte wykonywanie swoich zadań polegających na nie zapewnieniu
elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP przez
dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce, w tym Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Wincentego Woźniaka w Czyżowicach.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do kompetencji Rady Gminy należy rozpatrywanie skarg na kierowników
jednostek organizacyjnych gminy.

Rada Gminy Gorzyce na sesji w dniu 29 marca 2021 r. uznała swoją właściwość do rozpatrzenia
przedmiotowej skargi zdecydowała o skierowaniu skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
rozpatrzenia i wydania opinii w tej sprawie.

Skarga ta była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie
posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2021 r., na którym Komisja wnikliwie przeanalizowała jej treść, otrzymane
informacje z placówki oświatowej i ustaliła, że zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1a. ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne „Podmiot publiczny
udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP
przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę”. Wskazany obowiązek
istnieje od 11 sierpnia 2014 r. i do dnia wniesienia niniejszej skargi nie został zrealizowany przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach, co potwierdza zasadność skargi.

Mając na uwadze opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy uznać skargę za zasadną, a co za tym
idzie doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości będących przedmiotem skargi.
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