
UCHWAŁA NR XXX/272/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 4 maja 2021 r. 

w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku 

Na podstawie  art. 18, ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 i § 53 ust. 1 i ust 2 Statutu Gminy Pietrowice Wielkie (tekst 
jednolity: Dz. Urzęd. Woj. Śl. z  2003 r. Nr 4 poz. 144) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Wystąpić z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia pilnych działań 
zamierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz odwrócenia 
decyzji i działań, które zagrażają funkcjonowaniu lecznicy, z tym samym negatywnie wpływają na 
bezpieczeństwo mieszkańców Rybnika oraz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

§ 2. Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowie Województwa 
Śląskiego, Wojewodzie Śląskiemu parlamentarzystom z terenu województwa śląskiego oraz samorządom 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Pietrowice Wielkie, ustaliła, że na dzień wniesienia skargi czyli 16 marca 2021 r., wskazane w

tej skardze 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 Szklono – Przedszkolny w Krowiarkach), będące

podmiotami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nie posiadały skrzynek podawczych, spełniającą

standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Oznacza to, że wskazane w skardze placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Pietrowice Wielkie, będące jednostkami budżetowymi, nie wypełniały ustawowego obowiązku, określonego

w art.16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Pietrowice Wielkie, przychyliła się do stanowiska jej

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia

Edukacji z siedzibą w Jabłonnie z dnia 16 marca 2021 r. i uznała tę skargę za zasadną.
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