
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR ..../..../21 
RADY GMINY OLSZTYN 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektorów 
Szkół Podstawowych w: Biskupicach, Turowie, Olsztynie, Zrębicach i  Kusiętach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 poz. 713 ze zm.)1)  oraz art. 229 pkt. 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ) 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Uznaje się za bezzasadną skargę na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektorów Szkół 

Podstawowych w: Biskupicach, Turowie, Olsztynie, Zrębicach i Kusiętach. 

§ 2.  
Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Olsztyn do zawiadomienia skarżącego 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
1) Dz.U.2020.1378 
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Załącznik do uchwały Nr ..../..../21 

Rady Gminy Olsztyn 

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

Uzasadnienie  

W dniu 16 marca 2021 roku do Rady Gminy Olsztyn wpłynęła skarga na nienależyte wykonywanie 
zadań przez Dyrektorów Szkół Podstawowych w: Biskupicach, Turowie, Olsztynie, Zrębicach 
i Kusiętach. Skarżący zarzucił, że Dyrektorzy wskazanych Szkół Podstawowych, nie zapewniają 
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą można byłoby kierować pisma 
w formie elektronicznej. 

W uzasadnieniu do skargi zaznaczono, że podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę 
podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do 
spraw informatyzacji oraz zapewnia jej obsługę. 

Ponadto skarżący wskazał, że art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mówi, że z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy 
ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne jednostek budżetowych, a właśnie w takiej 
formie prowadzone są samorządowe szkoły i placówki oświatowe. Oznacza to, że samorządowa 
szkoła lub placówka oświatowa udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą spełniającą standardy 
określone i opublikowane na ePUAP. 

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ), Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn przyjął skargę 
i nadał jej bieg, poprzez skierowanie skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 
przeprowadziła postępowanie skargowe i na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 roku wypracowała 
stanowisko w sprawie skargi. Komisja zawnioskowała do Rady Gminy Olsztyn o uznanie skargi za 
bezzasadną i przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Podczas posiedzenia dokonano wysłuchania Dyrektorów w/w szkół. Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych w Biskupicach, Turowie i Kusiętach poinformowali, że elektroniczna skrzynka 
podawcza na platformie ePUAP została już założona i jest obsługiwana. Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych w Olsztynie i Zrębicach oświadczyli, że poczynili odpowiednie starania w tym 
zakresie przed datą wpływu skargi i ich wnioski są w trakcie weryfikacji. Opóźnienie w tym 
przedmiocie nie leży po stronie wnioskodawców. Ustalono, że mimo braku elektronicznej skrzynki 
podawczej na platformie e PUAP nie było żadnych  problemów z przepływem pism kierowanych do 
szkół. Pisma docierały do szkół poprzez Urząd Gminy w Olsztynie,  kontakt zamieszczony na stronie 
internetowej szkoły i tradycyjną pocztą. 

Rada Gminy Olsztyn  po wnikliwym rozważeniu sprawy uznaje stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji za słuszne i stwierdza, że brak jest podstaw do uznania, że Dyrektorzy w/w szkół 
dopuścili się nienależytego wykonywania ciążących na nich zadań. 

Jednocześnie wykonując dyspozycje art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ), informuje się skarżących, że zgodnie 
z treścią art. 239 § 1 kpa 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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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021
poz. 735 ), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania
skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wypełniając dyspozycję art. 18a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji przedkłada Radzie Gminy Olsztyn projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektorów Szkół Podstawowych w: Biskupicach,
Turowie, Olsztynie, Zrębicach i Kusiętach. Proponuje uznać skargę za bezzasadną.

Sporządzili:

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Grzegorz Kotwa

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Przemysław Gorajek

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Dariusz Górecki
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