
UCHWAŁA NR 27.223.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256; ze zm.) Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez wskazanych w skardze dyrektorów szkół 
za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 
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Uzasadnienie

Przedmiotem skargi jest nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektorów następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach,

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach,

- Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych,

- Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich,

- Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach.

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Krzepicach, zwana dalej Komisją, na posiedzeniu w dniu 15.04.2021 r. poddała ocenie stan
faktyczny i prawny przedmiotowej skargi oraz wyjaśnienia złożone przez Dyrektorów ww. jednostek i
Sekretarza Gminy.

Komisja dokonała następujących ustaleń:

W dniu 15.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła skarga na Dyrektorów w/w szkół
dotycząca nienależytego wykonywania zadań.

Skarżący zarzucił, że wyżej wskazane szkoły na dzień wniesienia skargi nie zapewniają elektronicznych
skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP, pomimo że, jak wskazano
wyżej, są to podmioty publiczne ustawowo zobowiązane do posiadania i obsługiwania takich skrzynek.
Podnosi, że wskazany obowiązek istnieje już od dnia 11 sierpnia 2014 r.

Komisja ustaliła, że na wskazanych podmiotach ciąży ustawowy obowiązek udostępniania elektronicznej
skrzynki podawczej, spełniającej standardy określone i publikowane na ePUAP, bowiem obowiązek ten wynika
z treści art. 16 ust.1a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia
17 lutego 2005 r. (Dz.U 2020, poz. 346), gdzie czytamy: ”Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną
skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę”.

Ze złożonych wyjaśnień przez Dyrektorów szkół wynika, że na dzień złożenia skargi nie posiadali
elektronicznych skrzynek podawczych, spełniających standardy określone i publikowane na ePUAP, natomiast
w marcu br. podjęli działania w celu ich uruchomienia oraz udostępnienia. Fakt ten wynika z niedopatrzenia.
Wymiana informacji w postaci elektronicznej była zapewniona poprzez pocztę elektroniczną, każda szkoła
posiada swój własny adres e-mailowy.

Aktualnie wszystkie wyżej wskazane szkoły posiadają aktywowane skrzynki podawcze na platformie e-
PUAP, jednakże wobec tego, iż na dzień złożenia skargi jednostki nie zapewniły spełniania wymogów
ustawowych w tym zakresie, Komisja uznała skargę za zasadną 5 głosami, jednogłośnie.

Mając na względzie przedstawione fakty Rada Miejska w Krzepicach postanowiła uznać skargę na
nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół za zasadną.
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