
UCHWAŁA NR XXV/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych

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

§ 1. Uznaje się skargę złożoną przez Pana Kamila Jurczuka na Panią Anetę Musik Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy, Panią Dorotę Hałas Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy i Panią Ewę 
Dorosz Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głuszycy zobowiązując 
Przewodniczącego do doręczenia uchwały Skarżącemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuszycy na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. 
po zapoznaniu się ze Skargą wniesioną przez Pana Kamila Jurczuk, w oparciu o analizę dostępnych i znanych 
dokumentów, a także złożonych wyjaśnieniach przez Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy 
Głuszyca oraz po zapoznaniu z opinią Radcy Prawnego jednogłośnie uznała Skargę za zasadną. 

 Do dnia wpłynięcia Skargi Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Głuszyca nie zapewniali 
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Wyłączeniu z obowiązku posiadania elektronicznej 
skrzynki podawczej na platformie ePUAP podlega wyłącznie Punkt Przedszkolny w Głuszycy, który 
funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy i nie ma obowiązku 
zakładania osobnej skrzynki podawczej. 

 Po wysłuchaniu wyjaśnień ustnych Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
Przedszkola Samorządowego w Głuszycy podczas posiedzenia w dniu 15 września 2020 r., Komisja zauważa, 
iż ww. Dyrektorzy niezwłocznie dopełnili wszelkich starań i założyli elektroniczne skrzynki podawcze na 
platformie ePUAP. Ponadto należy nadmienić także, iż kontakt w formie elektronicznej z placówkami 
oświatowymi na terenie Gminy Głuszyca do czasu wpłynięcia niniejszej Skargi był cały czas możliwy zarówno 
poprzez skrzynkę podawczą ePUAP organu prowadzącego, tj. Gminy Głuszyca, jak również poprzez adresy 
mailowe, które widnieją na stronach internetowych ww. szkół oraz przedszkola. Komisja zauważa również, iż 
nie było do tej pory żadnej informacji czy skargi na brak możliwości kontaktu w formie elektronicznej, 
a wszelkie zapytania, wnioski i inne dokumenty przesyłane za pomocą skrzynek mailowych ww. podmiotów 
były na bieżące odbierane i rozpatrywane. 

 Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), podmiot publiczny, jakim są niewątpliwie placówki 
oświatowe, muszą udostępniać elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniając standardy określone 
i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jak również prowadzić wymianę 
informacji w postaci elektronicznej. Obowiązek ten na dzień złożenia rozpatrywanej skargi nie został 
zachowany, dlatego też należy uznać skargę za zasadną.
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