
UCHWAŁA NR IV/8/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bieruniu 

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) i art. 223 §1, art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.  U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Bieruniu, po uzyskaniu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 
uchwala: 

§ 1.Uznać skargę na działalność Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bieruniu za zasadną, z przyczyn opisanych 
w uzasadnieniu. 
§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej, z obowiązkiem poinformowania 
Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marcin Nyga 
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Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2021 r. złożona została skarga na Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bieruniu przez Centrum
Cyfrowego Wsparcia Edukacji, zawierająca zarzuty dotyczące braku udostępnienia elektronicznej skrzynki
podawczej przez Przedszkole nr 2 w Bieruniu.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi, wnioski oraz petycje przy pomocy powołanej w tym celu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z § 13 załącznika nr 3 do Statutu Miasta Bierunia, przyjętego uchwałą nr II/9/2020 Rady Miejskiej
w Bieruniu z dnia 27 lutego 2020 r., Przewodniczący Rady, w ramach koordynacji procedury rozpatrywania
i załatwiania skarg, wniosków i petycji, skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którego przedmiotem
była skarga złożona na Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bieruniu. Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem
prawnym oraz dokumentacją sprawy, w tym z wyjaśnieniami Dyrektora Przedszkola nr 2 oraz Dyrektora
Bieruńskiego Centrum Usług w Bieruniu. Po analizie akt sprawy, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
uznała, że skarga jest zasadna. Na podstawie dokumentacji sprawy oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że
Przedszkole nr 2 w Bieruniu nie posiadało działającej elektronicznej skrzynki podawczej, w dniu wniesienia
skargi.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, podmiot publiczny (w tym m.in. samorządowe jednostki budżetowe)
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. Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę
podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji oraz zapewnia jej obsługę.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Bieruniu przedstawił pisemnie informację potwierdzającą, że:

16 marca 2020 r. zostało założone konto użytkownika podmiotu publicznego oraz założony profil Podmiotu
Publicznego, złożenie wniosku o aktywowanie funkcjonalności elektronicznej platformy usług administracji
publicznej –ePuap dla Podmiotu Publicznego nie doprowadzone do końca.

13 lipca 2020 r. została odebrana korespondencja z Kuratorium Oświaty w Katowicach, co zostało
zinterpretowane, że założone konto jest aktywne.

W toku prowadzenia czynności wyjaśniających zostało potwierdzone, że elektroniczna skrzynka podawcza
na dzień złożenia skargi nie działała, co stanowi o zasadności skargi w kontekście obowiązujących przepisów.
Tym niemniej już kolejnego dnia po wniesieniu skargi, tj. 16 marca 2021 r. Dyrektor Przedszkola nr 2 w
Bieruniu podjął niezwłoczne działania w celu uruchomienia oraz udostępnienia elektronicznej skrzynki
podawczej, spełniającej wymagane standardy.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Bieruniu poinformował, że w dniu 31 marca 2021 r. została aktywowana
funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla
podmiotu publicznego – Przedszkole nr 2, posiadającego identyfikator – Przedszkole 2Bierun. Elektroniczna
skrzynka podawcza uruchomiona została 1 kwietnia 2021 r. i jest dostępna dla zalogowanego użytkownika
portalu ePUAP.
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