
UCHWAŁA NR XX/223/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektorów szkół lub placówek oświatowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w Trzebnicy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Trzebnicy, po rozpatrzeniu skargi na Dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, 
uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Mateusz Stanisz 
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UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła skarga K.J. w zakresie nienależytego
wykonywania zadań przez Dyrektorów Gminnych Przedszkoli w Trzebnicy, Dyrektorów Szkół
Podstawowych w Trzebnicy, Boleścinie, Masłowie i Ujeźdźcu Wielkim, a także na Dyrektora
Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.

Skarżący zarzucił, że Dyrektorzy nie zapewniają elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP, na którą można byłoby kierować pisma w formie elektronicznej. W uzasadnieniu do skargi
zaznaczono, że 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. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346,
568 i 695) podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy
określone
i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz zapewnia jej
obsług. Ponadto w uzasadnieniu do skargi Skarżący wskazał, iż podmiot publiczny jest obowiązany
prowadzić wymianę informacji w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz
zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wśród podmiotów publicznych wymienia
się jednostki budżetowe, a właśnie w takiej formie prowadzone są samorządowe szkoły i placówki
oświatowe. Oznacza to, że samorządowa szkoła lub placówka oświatowa udostępnia elektroniczną
skrzynkę podawczą spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji oraz zapewnia jej obsługę.

Zgodnie z treścią przepisu § 33b Statutu Gminy Trzebnica skargi, wnioski i petycje kierowane do
Rady Przewodniczący Rady, po uzyskaniu stanowiska Burmistrza, przekazuje do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.  Burmistrz ustosunkowując się do skargi złożonej przez K.J. wyjaśnił, że
została ona złożona do Rady Miejskiej w Trzebnicy na Dyrektorów szkół lub innych placówek
oświatowych, w związku z czym to Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych wskazanych
w skardze winni zająć stanowisko w sprawie. Po uzyskaniu przedmiotowego stanowiska
Burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy skierował skargę z dnia 20.08.2020 roku
wraz ze stanowiskiem Burmistrza Gminy Trzebnica do rozpatrzenia przez  Komisję
Skarg,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Trzebnicy. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pismem z dnia 28.09.2020 roku zwrócił się,
za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, do Dyrektorów szkół
i placówek oświatowych wskazanych w skardze, z prośbą o informację czy posiadają one
elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, na którą można byłoby kierować pisma
w formie elektronicznej.

W dniu 14.10.2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Trzebnicy bez udziału skarżącego, podczas którego to posiedzenia zaopiniowano
skargę. 
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Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektorów szkół i placówek oświatowych na których
działanie została złożona skarga, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Trzebnicy
oceniła skargę jako niezasadną. W uzasadnieniu dokonanej oceny Komisja uznała za najważniejszą
i priorytetową okoliczność faktyczną, że na dzień opiniowania skargi przez Komisję wszystkie
gminne szkoły czy placówki oświatowe zapewniają elektroniczne skrzynki podawcze. Komisja
zwróciła uwagę również na fakt, że mimo braku elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP nie było problemu z przepływem informacji i pism kierowanych do jednostek jakimi są
szkoły czy przedszkola.

Na marginesie sprawy Komisja zauważa, że nie wpłynęły do Rady żadne inne skargi
na Dyrektorów w zakresie opisywanym przez Skarżącego, więc zasadnym jest uznanie,
że komunikacja odbywała się w sposób prawidłowy.

Rada Miejska w Trzebnicy po zapoznaniu się z powyższą opinią Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji uznaje skargę wniesioną w dniu 20.08.2020 roku przez K.J. za niezasadną - przyjmując
za uzasadnioną i własną powyżej wskazaną argumentację Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 k.p.a., w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
skarżącego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8751B5F4-15FB-4383-A9BA-0B2D4F6BC5AF. uchwalony Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik

