
UCHWAŁA NR XXX/260/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 4 maja 2021 r. 

w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół publicznych i przedszkoli 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 229 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) i § 102d Statutu Gminy 
Pietrowice Wielkie (Dz. Urzęd. Woj. Śląsk. z 2003 r. Nr 4, poz. 144 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
Uchwala 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z siedzibą 
w Jabłonnie  z dnia 16 marca 2021 r. na nienależyte wykonywanie obowiązków przez: 

1) Dyrektora Przedszkola w Pietrowicach Wielkich - Panią mgr Edytę Kubita, 

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pietrowicach Wielkich – Pana dr Jacka 
Pierzchałę, 

3) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie – Panią mgr Bernadettę Popek, 

4) Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samborowicach – Panią mgr Jolantę Kozłowską, 

5) p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krowiarkach  –  Pana mgr  Mirosława Otrębę,  
polegające na nieudostępnieniu przez kierowane przez nich jednostki organizacyjne Gminy Pietrowice 
Wielkie elektronicznych skrzynek podawczych, spełniających standardy określone i opublikowane na 
elektronicznej platforma usług administracji publicznej (ePUAP), zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 346). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się na tablicach ogłoszeń Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie wpłynęła skarga Stowarzyszenia Centrum

Cyfrowego Wsparcia Edukacji z siedzibą w Jabłonnie na dyrektorów: zespołów szkolno-przedszkolnych,

szkoły podstawowej i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

Wnoszący skargę zarzucił wyżej wymienionym osobom, że kierowane przez nich jednostki

organizacyjne Gminy Pietrowice Wielkie nie udostępniają elektronicznej skrzynki podawczą, spełniającą

standardy określone i opublikowane na elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP)

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewniają jej obsługi Skarżący podniósł, że

posiadania takich elektronicznych skrzynek podawczych przez publiczne placówki oświatowe jednostek

samorządu terytorialnego, wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy Pietrowice Wielkie, przedmiotowa skarga została

przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pietrowice Wielkie w celu zbadania zasadności

tej skargi i ewentualnego przeprowadzenia postępowanie wyjaśniające w tym zakresie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pietrowice Wielkie, ustaliła, że na dzień

wniesienia skargi (16 marca 2021 r.) wskazane w niej placówki oświatowe (Przedszkole w Pietrowicach

Wielkich, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pietrowicach Wielkich, Zespół Szkolno –

Przedszkolny w Pawłowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Samborowicach i Zespół Szkolno –

Przedszkolny w Krowiarkach) nie posiadały skrzynek podawczych, spełniających standardy określone i

opublikowane na elektronicznej platformy usług administracji publicznej przeprowadziła post zwrócił

elektronicznej skrzynki podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na elektronicznej przez

ministra właściwego do spraw informatyzacji. Natomiast art.16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przewiduje, że podmiot publiczny

udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, do określonych w niej kategorii ,,podmiot

publiczny” zalicza się m.in. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Wszystkie placówki oświatowe wskazane w skardze Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia

Edukacji z dnia 16 marca 2021 r. są jednostkami budżetowymi Gminy Pietrowice Wielkie.

Z powyższych ustaleń faktycznych, w sposób jednoznaczny wynika, że osoby kierujące wyżej

wymienionymi placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice

Wielkie (dyrektorzy tych placówek) nie dopełnili obowiązku spełnienia przez te jednostki publiczne

obowiązku wynikającego z art.16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 670).

Mając na uwadze powyższe skargę Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z

siedzibą w Jabłonnie z dnia 16 marca 2021 r należało uznać za zasadną.
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