
UCHWAŁA NR XXVIII.207.2021 
 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonania swoich zadań przez dyrektorów: 
Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Przystajni w zakresie braku dostępu do elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP 

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, z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz § 40b ust. 3 Statutu Gminy 
Przystajń, Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:   

§ 1. Uznać skargę złożoną przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji dotyczącą nienależytego 
wykonania swoich zadań przez dyrektorów: Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni w zakresie braku dostępu do elektronicznych skrzynek 
podawczych na platformie ePUAP za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przystajń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Zbigniew Kmieć 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII.207.2021 

Rady Gminy Przystajń 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 15 marca 2021 r. do Rady Gminy Przystajń wpłynęła skarga na nienależyte wykonanie swoich 
zadań przez dyrektorów: Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Przystajni złożona przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji, które wykazało 
w skardze, że ww. jednostki oświatowe nie zapewniają dostępu do elektronicznych skrzynek podawczych 
na platformie ePUAP. Skarżący podnosi, że na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie 
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych 
ustaw, podmioty publiczne ustawowo zobowiązane są do posiadania i obsługiwania takich skrzynek. 
Wskazany obowiązek istnieje od 11 sierpnia 2014 r. 

Komisja skarg, wniosków i petycji ustaliła, że na dzień złożenia skargi w Gminnym Przedszkolu 
Publicznym w Przystajni oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni nie było dostępu 
do skrzynek podawczych na platformie ePUAP. Dyrektorzy w swoich wyjaśnieniach wykazali, że 
zaniechanie zapewnienia funkcjonowania elektronicznych skrzynek podawczych, nastąpiło wskutek 
niedopatrzenia i braku wiedzy o potrzebie ich udostępnienia. Jednocześnie zapewnili, że nie był to przejaw 
woli utrudniania komunikacji poprzez ten elektroniczny komunikator. Dyrektor Gminnego Przedszkola 
Publicznego w Przystajni w dniu 19 marca 2021 r. oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Przystajni w dniu 16 marca 2021 r. wystąpili z wnioskiem do Ministra Administracji 
i Cyfryzacji o aktywowanie funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – 
ePUAP dla Podmiotu Publicznego. 

Komisja uznała, że brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem 
braku dostępności skrzynek podawczych. Jednak fakt, że problem ten wystąpił w znaczącej liczbie szkół 
i placówek oświatowych, świadczy o tym, że powyższe niedopełnienie obowiązku nastąpiło wskutek 
nieupowszechnienia, bądź upowszechnienia w znikomym stopniu, informacji o potrzebach w tym zakresie. 
Wystąpienie przez dyrektorów jednostek oświatowych wymienionych w skardze o aktywowanie skrzynek 
podawczych ePUAP, natychmiast po uzyskaniu informacji o potrzebach w tym zakresie, świadczy o tym, że 
w sposób właściwy i odpowiedzialny reagują na wszelkie uwagi dotyczące pracy kierowanych przez nich 
jednostek. 

Komisja skarg, wniosków i petycji przyjmując jako niezaprzeczalny fakt, że w dniu 15 marca 2021 r. 
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Przystajni, nie było dostępu do skrzynek podawczych na platformie ePUAP, co jest niezgodne 
z obowiązującymi przepisami, mając na uwadze, że dyrektorzy tych placówek natychmiast podjęli 
działania, występuje do Rady Gminy Przystajń z wnioskiem o uwzględnienie skargi, uznając skargę złożoną 
na Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Przystajni za zasadną.
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