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__ z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania dyrektoréw gliwickich jednostek oéwiatowych
'1

d ' 8marca 1990r osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt 15 ustavvy z n1a .
' ' ) art 229 pkt 3 art 231 § 1 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.z2020 r., poz. 713 zpozn. zm. , . , .

Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., p0z.735) na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw
i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

___-.__3 §.1. Uznaé_skarg<;__na> dzia1ania~dyrektorc'>w 1jednostek_oéwiatowych2 za bezzasadnq, 2w cze;§ci 2dotyczqcej2v__-_2
' ' O '1 ksztaicqcego, Centrum Ksztalcenia ZawodowegoILiceum Ogolnoksztakqcego, IV LlC6l1lT1 go no

iUstawicznego nr 1, Zesp01u Szkolno-Przedszkolnego nr 9 i Zesp01u Szkolno-Przedszkolnego nr 16 oraz za
zasadnq, wczgéci dotyczqcej Zespolu Przedszkoli Miejskich nr 2, zprzyczyn okreélonych wuzasadnieniu
stanowiqcym zaflqcznik do niniejsze] uchwaly.

§2. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania p
0 sposobie za1atwienia skargi.

odmiotu skarzqcego

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem p0dj¢cia.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie zart. 229 pkt3 Kodeksu postqpowania administracyjnego organem w1as'ciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadafi lub dziaialnoéci kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednoczeénie, zgodnie zart. 18b ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzia1ania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez
obywateli. W tym celu powoluje Komisjc; Skarg, Wnioskéw i Petycji.

Korespondencjq zdnia 16 marca 2021r. Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji przesialo skargo na
nastopujqcych dyrektorow gliwickich placowek oéwiatowychz ILiceum Ogolnoksztaicqcego, IV Liceum
Ogolnoksztaicqcego, Centrum Kszta1cenia*Zawodowego iUstawicznego nr 1, Zespo1u Przedszkoli Miejskich
r1r 2, Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 oraz Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego nr 16. Skarga zostaia
skierowana do Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji (dalej zamiennie: Komisja) celem przeprowadzenia prac
wyja§niajqcych. .

Przedmiotem skargi jest nienaleiyte wykonywanie swoich zadafi przez dyrektorow placowek oéwiatowych
w zakresie udostqpnienia elektronicznej skrzynki podawczej speiniajqcej standardy okreélone iopublikowane
na ePUAP przez ministra wiaéciwego do spraw cyfryzacji oraz zapewnienie jej obsiugi.

Wélad za skargq, do Komisji wpiynoiy wyjaénienia wymienionych wskardze dyrektorow jednostek
oéwiatowych. Komisja analizowaia sprawo na posiedzeniu w dn. 7 czerwca 2021 r. Z dokumentacji sprawy
wynika, I2 w wiokszoéci przypadkow dyrektorzy szkéi ztoiyli wnioski 0 uruchomienie skrzynki podawczej
przed data} wpiywu skargi. Ponadto Komisja uzyskaia informacjc-';, ie mimo z1oZonych wczeéniej wnioskow
istniejq problemy techniczne, lezqce po stronie podmiotu odpowiedzialnego za aktywacje; skrzynki ePUAP.
Majqc na uwadze uzyskane wyjaénienia, www. przypadkach Komisja rekomenduje uznanie skargi za
bezzasadnq. Jedynie w przypadku Zespolu Przedszkoli Miejskich nr 2 Komisja uzyskaia wyjaénienia, Ze brak
skrzynki podawczej wynika z winy pracownika. W tym zakresie Komisja stwierdzila, Ze skargc; nalezy uznaé
za zasadnq.

Zgodnie zait. 239 Kodeksu postopowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzenia, zostaia uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skargo, a skarZa,cy
ponowii skargz; bez wskazania nowych okolicznoéci - organ wiaéciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymaé
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarzqcego."
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