
UCHWAŁA NR XXIV/171/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za zasadną skargę z dnia 19.08.2020r. na działalność kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 20 sierpnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęła skarga na dyrektorów szkół lub placówek
oświatowych, w związku z nie zapewnieniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą
można byłoby kierować pisma w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.

W myśl zapisu § 83 ust. 5 pkt 1 Uchwały Nr XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada
2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy
rozpatrywanie skarg na działanie Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się
badaniem przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 26.08.2020r., 08.09.2020r. oraz 15.10.2020r. Komisja
zapoznała się z dokumentacją i dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów prawa.

Ze stanu faktycznego wynika, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęła skarga
(datowana na dzień 19.08.2020r.) na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Na
podstawie art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do zajęcia stanowiska
w sprawie jest Rada Miejska w Żarowie. Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.08.2020 r. zapoznała się
z treścią skargi, która dotyczyła nienależytego wykonywania swoich zadań przez dyrektorów:

- Przedszkola Miejskiego „ Bajkowe Przedszkole” w Żarowie,

- Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,

- Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach,

- Szkoły Podstawowej im. Unicef w Imbramowicach.

Dyrektorzy nie zapewniają elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą można by
kierować pisma w formie elektronicznej.

Ustalono, że ePUAP powinien być w szkołach i placówkach, gdyż podmioty te realizując zadania publiczne
zobowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą na swoich stronach internetowych i Biuletynie
Informacji Publicznej.

W czasie ustalenia zasadności skargi przytoczono art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w związku z którym: "1.Podmiot publiczny, organizując
przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania
danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem
spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji
elektronicznej."

Następnie, w świetle przytoczonych argumentów, wypowiedzi zaproszonych osób oraz analizy prawa w tym
zakresie, konsultacje z radcą prawnym oraz podaniem przykładu jakim jest Wyrok WSA w Gdańsku II SAB/Gd
213/15, który wskazuje min., że brak na stronie podmiotowej BIP adresu (odnośnika) do elektronicznej skrzynki
podawczej danego podmiotu lub jej nieobsługiwanie jest ewidentnym i niedającym się niczym usprawiedliwić
naruszeniem prawa. Tym bardziej, że od grudnia 2013 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) jest wyposażona w niezbędne mechanizmy pozwalające na automatyczną instalację skrzynki oraz
formularza pisma ogólnego, tworzącego się na podstawie wzoru numer [...], sprowadzają się do tego, iż skargę
należy uznać za zasadną.

Biorąc pod uwagę całokształt zebranego materiału w sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę
za zasadną.

Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym w przedmiotowym
postępowaniu skargowym jest rada gminy, w związku z czym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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