
UCHWAŁA NR RG.0007.199.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie skargi na działanie dyrektorów Gminnego Przedszkola w Kobiórze i Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Kobiórze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), z związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.), art. 16 ust. 1a ustawy z dnia  17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 670), na 
wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Uznaje się skargę stowarzyszenia „Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji” z siedzibą w Jabłonnej wniesioną 
w dniu 15.03.2021r. na działanie dyrektorów Gminnego Przedszkola w Kobiórze i Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Kobiórze za zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wskazuje się na konieczność pilnego podjęcia działań przez dyrektorów Gminnego Przedszkola w Kobiórze 
i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze dla założenia elektronicznych skrzynek podawczych. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2021r. do Rady Gminy Kobiór wpłynęła skarga złożona przez stowarzyszenie „Centrum

Cyfrowego Wsparcia Edukacji” z siedzibą w Jabłonnej na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez

dyrektorów Gminnego Przedszkola w Kobiórze i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze.

Skarżący podnieśli, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 670), z

zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne jednostek

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Ponadto art. 16 ust. 1a w/w ustawy wskazuje, że

podmiot publiczny udostępnia skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na

ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. Gminne Przedszkole

w Kobiórze i Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze nie udostępniają elektronicznych

skrzynek podawczych pomimo, że są podmiotami ustawowo zobowiązanymi do ich udostępniania i obsługi.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobiór po zapoznaniu się z treścią skargi na posiedzeniu

w dniu 22.03.2020r. zwróciła się do dyrektorów w/w jednostek o udzielnie informacji w sprawie. Komisja

zapoznała się z udzielonymi wyjaśnieniami na posiedzeniu w dniu 08.04.2021r. i ustaliła co następuje:

1. Gminne Przedszkole w Kobiórze i Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze na dzień

złożenia skargi nie posiadały elektronicznych skrzynek podawczych pomimo istnienia takiego

obowiązku;

2. W swoich wyjaśnieniach jednostki poinformowały, że podjęły działania zmierzające do założenia

takich skrzynek;

3. Wymiana korespondencji w formie elektronicznej z podmiotami zewnętrznymi w jednostkach

odbywała się dotychczas przez pocztę email, zgodnie z wyjaśnieniami dyrektorów taka forma

wymiany informacji okazywała się wystarczająca dla ich działalności;

4. Dodatkowo poinformowano, że dotychczas żadna instytucja lub osoba prywatna nie zwróciły się do

jednostek z prośbą o udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej.

W związku z powyższym uznaje się skargę stowarzyszenia „Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji” z

siedzibą w Jabłonnej za zasadną oraz wskazuje się na konieczność pilnego podjęcia przez dyrektorów w/w

jednostek działań dla założenia elektronicznych skrzynek podawczych.
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