
UCHWAŁA NR XXVI/260/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na dyrektorów placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn

 Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Rada Gminy 
Krupski Młyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Skargę Centrum Cyfrowego Wsparcia 
Edukacji z dnia 16 marca 2021 roku na 
dyrektorów placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn, 
w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań 
w zakresie zapewnienia w jednostce oświatowej 
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie 
e-PUAP, uznać za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. O sposobie załatwienia skargi 
Przewodniczący Rady Gminy poinformuje 
wnoszącego skargę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Uzasadnienie

W dniu 16 marca 2021 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn drogą elektroniczną wpłynęła skarga
Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji, adresowana do Rady Gminy Krupski Młyn, na dyrektorów placówek
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Krupskim Młynie, Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie, Dyrektora Przedszkola
Nr 1 Krupskim Młynie w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań w zakresie zapewnienia w jednostce
oświatowej elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. W dniach 18 i 19 marca br. Dyrektorzy
Placówek Oświatowych odpowiedzieli pisemnie, że niezwłocznie po otrzymaniu skargi zostały złożone przez
nich wnioski o aktywowanie elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. Po weryfikacji
skrzynka dla poszczególnych jednostek oświatowych zostanie aktywowana. Ponadto, powyższa skarga była
rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 25 marca br. Członkowie
Komisji wypowiedzieli się w wyżej wymienionej sprawie i zdecydowali uznać skargę za zasadną, ponieważ
w dniu wpłynięcia skargi wymienione placówki oświatowe nie posiadały elektronicznych skrzynek
podawczych na platformie e-PUAP. Przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) mają zastosowanie m.in.: do
jednostek budżetowych realizujących zadania publiczne określone przez ustawy. Z treści art. 1 pkt 8 w związku
z treścią art. 16 ust. 1a w/w ustawy wynika obowiązek zapewnienia przez te jednostki posiadania
i udostępniania skrzynki elektronicznej na platformie e-PUAP. W chwili obecnej Dyrektorzy placówek
oświatowych zostali zobowiązani przez Wójta Gminy oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do podjęcia
niezwłocznych działań zmierzających do aktywowania elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-
PUAP.

W świetle powyższego przedmiotowa skarga uznana została jako zasadna.
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