
UCHWAŁA NR XXII/230/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łodygowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.),

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za zasadną skargę Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z dnia 15 marca 2021r. na 
działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Ottona Klobusa 
w Łodygowicach, Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łodygowicach, Dyrektora Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Pietrzykowicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach, Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Łodygowicach, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pietrzykowicach.

2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do uchwały.

3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się skarżącemu tytułem zawiadomienia o sposobie załatwienia 
sprawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łodygowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr XXII/230/2021

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 marca 2021 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów szkół i przedszkoli dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice

Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łodygowice 
w sprawie skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z dnia 15 marca 2021r. na działalność Dyrektorów 
szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice, ustaliła, że Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji badając skargę:

1. analizowała zarzuty podnoszone w skardze,

2. zapoznała się z dokumentacją w sprawie.

W wyniku badania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła następujące fakty:

Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji złożyło skargę na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez 
dyrektorów następujących szkół i przedszkoli:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu,

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach,

3. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach,

4. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łodygowicach,

5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pietrzykowicach,

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach,

7. Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach,

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach.

Przedmiotowa skarga dotyczyła braku dostępności w powyższych placówkach do elektronicznych skrzynek 
podawczych. Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy w Łodygowicach. W ocenie Komisji żadna z placówek oświatowych nie posiada elektronicznej skrzynki 
podawczej. W związku z powyższym pismem z dnia 23 marca 2021r. Wójt Gminy zobowiązał dyrektorów w/w 
szkół i przedszkoli do zapewnienia w swoich placówkach elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP. 
Jednocześnie należy stwierdzić, że zgodnie z wykładnią prawną art. 16 ust. 1 ustawy z 17.02.2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 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. Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, podmiot publiczny obowiązany jest udostępnić elektroniczną skrzynkę 
podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji, oraz zapewnić jej obsługę. W rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, podmiotami publicznymi są podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 tej ustawy, 
wśród których znajdują się także jednostki budżetowe. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę 
samorządu terytorialnego jest prowadzona w formie jednostki budżetowej i wobec tego odnoszą się do niej 
regulacje wskazane w art. 16 i art. 16a. A zatem w szkole publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego powinna funkcjonować elektroniczna platforma usług administracji publicznej.

Rada Gminy Łodygowice biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i wnioski Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, działając stosownie do art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) uznała skargę Centrum Cyfrowego Wsparcia 
Edukacji na działalność dyrektorów szkół i przedszkoli za zasadną. 
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