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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256 ze zm.). Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi z dnia 
15.03.2021r. wniesionej na dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Konopiska wyrażone 
w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 15.03.2021r. p. T. R., działając w imieniu Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji, na podstawie 
art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) złożył do Rady 
Gminy Konopiska skargę na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół lub placówek 
oświatowych z terenu gminy Konopiska. Skarżący zarzucił, że wymienione szkoły i placówki oświatowe: 

᠆ Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni 

᠆ Publiczne Przedszkole w Konopiskach 

᠆ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu 

᠆ Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii 

᠆ Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach 

nie zapewniają elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na 
platformie e PUAP. 

 Przewodniczący Rady Gminy Konopiska przekazał przedmiotową skargę do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do zawartego w niej zarzutu. 

  

Skarżący powołał się na art. 2 ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), gdzie wśród podmiotów 
publicznych wymienia się jednostki budżetowe, a takimi są  szkoły i placówki oświatowe na terenie 
gminy Konopiska co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2029),  gdzie zapisano, że przedszkola, szkoły i placówki zakładane 
i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zatem  zgodnie 
z art. 16 ust 1a podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy 
określone i opublikowane na e PUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji  oraz zapewnia 
jej obsługę. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja uzyskała od dyrektorów szkół i placówek wyjaśnienia, 
z których wynika, że brak skrzynek e PUAP nie był działaniem umyślnym i nie wynikał ze złej woli. 
Wskazali na fakt, że do czasu wpłynięcia skargi kontakt ze szkołami i placówkami oświatowymi 
w formie elektronicznej cały czas był możliwy, gdyż dysponują one stronami internetowymi, gdzie 
zamieszczono wszystkie dane do kontaktu, w tym poczty elektronicznej. Na adresy mailowe szkół 
wpływa korespondencja służbowa, w tym wnioski o udzielenie informacji publicznej i zawsze 
w ustawowym terminie szkoły udzielają odpowiedzi. Dotychczas nie było skarg na utrudnioną 
komunikację ze szkołą lub brak odpowiedzi na przesyłaną korespondencję. 

Rada Gminy Konopiska zauważa, że po wpłynięciu skargi dyrektorzy niezwłocznie podjęli niezbędne 
działania w celu usunięcia uchybień i w tym celu złożyli wnioski o nadanie uprawnień podmiotu 
publicznego i obecnie trwa ich weryfikacja. Po akceptacji wniosków skrzynki zostaną aktywowane. 

W związku z powyższym należy przyjąć, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  wymienieni 
w skardze w najbliższym czasie dopełnią ustawowego obowiązku i udostępnią elektroniczne skrzynki e PUAP.

Id: 351A8041-34EE-4CF5-8E9D-FB61EC1515A4. Projekt Strona 1




