
UCHWAŁA NR XXVIII/594/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów gliwickich jednostek oświatowych 

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.), art. 229 pkt 3, art. 231 § 1 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.735) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać skargę na działania dyrektorów jednostek oświatowych za bezzasadną, w części dotyczącej 
I Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 oraz za 
zasadną, w części dotyczącej Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DC5D828E-5B67-4C4D-BFEA-A98DB00A17BC. Podpisany

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

        
    

  
     

  

   
 

  

 

  

 
 
 

 

Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXVIII/594/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na 
działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez 
obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Korespondencją z dnia 16 marca 2021 r. Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji przesłało skargę na 
następujących dyrektorów gliwickich placówek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum 
Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 2, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16. Skarga została 
skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja) celem przeprowadzenia prac 
wyjaśniających. 

Przedmiotem skargi jest nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów placówek oświatowych 
w zakresie udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej spełniającej standardy określone i opublikowane 
na ePUAP przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji oraz zapewnienie jej obsługi. 

W ślad za skargą, do Komisji wpłynęły wyjaśnienia wymienionych w skardze dyrektorów jednostek 
oświatowych. Komisja analizowała sprawę na posiedzeniu w dn. 7 czerwca 2021 r. Z dokumentacji sprawy 
wynika, iż w większości przypadków dyrektorzy szkół złożyli wnioski o uruchomienie skrzynki podawczej 
przed datą wpływu skargi. Ponadto Komisja uzyskała informację, że mimo złożonych wcześniej wniosków 
istnieją problemy techniczne, leżące po stronie podmiotu odpowiedzialnego za aktywację skrzynki ePUAP. 
Mając na uwadze uzyskane wyjaśnienia, w ww. przypadkach Komisja rekomenduje uznanie skargi za 
bezzasadną. Jedynie w przypadku Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 Komisja uzyskała wyjaśnienia, że brak 
skrzynki podawczej wynika z winy pracownika. W tym zakresie Komisja stwierdziła, że skargę należy uznać 
za zasadną. 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej 
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego." 
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