UCHWAŁA NR 158/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie uznania skargi na dyrektorów gminnych jednostek oświatowych w Gminie Zgorzelec za
zasadną.
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).z oraz § 84 a ust. 1 i ust. 6 Uchwały na 5/18 Rady
Gminy Zgorzelec z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zgorzelec Rada Gminy
Zgorzelec (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz.5909) Rada Gminy Zgorzelec
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wniesioną w dniu 19 sierpnia 2020 r. skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Łagowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi, Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im
Osadników Wojskowych w Trójcy w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań w zakresie zapewnienia
w jednostce oświatowej elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP uznać się za zasadną.
§ 2.
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3.
O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodnicząca Rady zawiadomi osobę skarżącą.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 158/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 7 września 2020 r.
W dniu 19 sierpnia 2020 r. do tutejszego Urzędu Gminy Zgorzelec drogą elektroniczną wpłynęła skarga osoby
fizycznej - na dyrektorów wskazanych w skardze placówek oświatowych tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Łagowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi,
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim oraz Dyrektora Szkoły
Podstawowej im Osadników Wojskowych w Trójcy w przedmiocie nienależytego wykonywania swoich zadań
przez omawianych dyrektorów.
Skarżący sformułował zarzut braku zapewnienia elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
w w/w jednostkach, co uniemożliwia korzystanie przez osoby zainteresowane z funkcjonalności systemu ePUAP, w tym korzystania z opcji korespondencji elektronicznej, przesyłki dokumentów i ich wzajemnej
wymiany.
W dniu 24 sierpnia 2020 r. pismem znak WO.1511.1.2020.2 przedmiotowa skarga została przekazana przez
Sekretarza Gminy Radzie Gminy Zgorzelec celem załatwienia wg posiadanych kompetencji.
Po dokonaniu oceny stanu faktycznego i prawnego występującego w sprawie skargę postanowiono uznać za
zasadną w całości wobec wszystkich dyrektorów wskazanych w skardze.
Z informacji przedstawionych przez Sekretarza Gminy Zgorzelec w piśmie znak WO.1511.1.2020.3 z dnia
01.09.2020 r. wynika, iż obowiązek wynikający z ustawy a ciążący na dyrektorach omawianych jednostek
oświatowych nie został spełniony. W omawianym stanie faktycznym nie podano przyczyn wskazanych
nieprawidłowości, informując jednocześnie, iż kierownicy jednostek podjęli stosowne działania zmierzające do
zadość uczynienia ustawowym obowiązkom.
Przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.) mają zastosowanie m. in. do jednostek budżetowych
realizujących zadania publiczne określone przez ustawy. Z treści art. 1 pkt 8 w korelacji z treścią art. 16 ust. 1a
w/w ustawy wynika obowiązek zapewnienia przez te jednostki posiadania i udostępniania skrzynki
elektronicznej na platformie e-PUAP.
Mając na uwadze w/w okoliczności zarzuty stawiane w skardze objętej postępowaniem należy uznać za
zasadne. W oparciu o przepis art. 227 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego można uznać, iż doszło
do zaniedbania w wykonywaniu obowiązków przez dyrektorów jednostek wskazanych w skardze.
W chwili obecnej dyrektorzy jednostek zostali zobowiązani przez Wójta Gminy do podjęcia niezwłocznych
działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości zapewniających
w kierowanych przez siebie
placówkach elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej na platformie ePUAP.
Na podstawie art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rozstrzygnięto
o zasadności skargi.
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