
UCHWAŁA NR XL-269-2021 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy. 

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), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.256) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za zasadną skargę złożoną przez Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia 
Edukacji na wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Nędzy 

2. Uzasadnienie uchwały, stanowiące opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrywanej 
skargi zawiera załącznik do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nędza. 

2. Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Załącznik do uchwały Nr XL-269-2021 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie: 

W dniu 16.03.2021 r. do Urzędu Gminy w Nędzy drogą elektroniczną wpłynęła skarga adresowana do Rady 
Gminy Nędza. Nadawcą skargi jest stowarzyszenie Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z siedzibą 
w Jabłonnej, ul. Leśna 21A/1, 05 -110 Jabłonna. Stowarzyszenie to wpisane jest do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000780534, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 521-386-26-79. Wniesiona skarga dotyczy „nienależytego 
wykonywania swoich zadań przez dyrektora” szkoły podstawowej w Nędzy. Według skarżącego wskazana 
w skardze szkoła na dzień wniesienia skargi nie zapewnia elektronicznej skrzynki podawczej z uprawnieniami 
podmiotu publicznego na platformie ePUAP, pomimo że podmioty publiczne są ustawowo zobowiązane do 
posiadania i obsługiwania takich skrzynek. Na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 25.03.2021 roku radni zostali 
poinformowani o wpłynięciu skargi, a skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 
rozpatrzenia tj. wypracowania stanowiska, które następnie zostanie przedłożone Radzie w celu podjęcia 
stosownej uchwały o uznaniu skargi za zasadną lub bezzasadną. Następnie drogą elektroniczną przesłano treść 
skargi do dyrektora szkoły podstawowej w Nędzy celem ustosunkowania się do jej treści. W dniu 1.04.2021 
roku drogą elektroniczną do Urzędu Gminy wpłynęła odpowiedź dyrektora szkoły podstawowej w Nędzy, 
w której odnosi się do treści skargi. Odpowiedź ta została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16.04.2021 roku przedkłada Radzie Gminy 
następującą opinię: skargę należy uznać za zasadną z uwagi na fakt nie posiadania w szkole podstawowej 
w Nędzy elektronicznej skrzynki podawczej z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP 
w dniu wniesienia skargi. Fakt ten potwierdza dyrektor w swojej odpowiedzi odnoszącej się do treści skargi. 
W świetle obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz.2029) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517) wynika obowiązek 
zapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie 
ePUAP. Szkoły są jednostkami budżetowymi co wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a z kolei 
jednostki budżetowe są podmiotami publicznymi co zostało zapisane w treści ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednak należy stwierdzić, że brak elektronicznej 
skrzynki podawczej w niczym nie zakłóca statutowej działalności szkoły podstawowej w Nędzy. Do tej pory 
nie wpłynęła jakakolwiek negatywna opinia, wniosek, skarga ze strony głównego podmiotu działalności szkoły 
jakimi są uczniowie oraz ich rodzice. Nie wpłynęła również żadna negatywna opinia w powyższym temacie ze 
strony organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium, Delegatura Kuratorium, wizytatorzy. 
W związku z powyższym stwierdzenie zawarte w treści skargi „nienależyte wykonywanie swoich zadań przez 
dyrektorów” jest nie trafione. Po zasięgnięciu opinii u pracownika merytorycznego zajmującego się oświatą 
w Gminie Nędza na temat wypełniania swoich obowiązków przez dyrektora szkoły w Nędzy należy stwierdzić, 
że we właściwy sposób wywiązuje się ze swoich obowiązków służbowych. Biorąc pod uwagę ustawowy 
obowiązek udostępniania elektronicznej skrzynki podawczej w szkole zostanie on przez dyrektora 
zrealizowany.
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