
Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

z dnia 25.03.2021 roku 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

  

I. Rozpoczęcie posiedzenia godz. 15:15 

II. Obecni na posiedzeniu: 

1.Artur Dawydzik – przewodniczący Rady Gminy w Krupskim Młynie 

2. Danuta Pries – Sekretarz Gminy 

3. Jolanta Michałek – przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

4. Edward Pilarski – wiceprzewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

5. Andrzej Janus – członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

6. Alicja Ziaja - członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji  

 

III. Porządek posiedzenia:  

1. Analiza skargi z dnia 16.03.2021 roku na dyrektorów za nienależyte wykonywanie swoich 

zadań. Dotyczy: 

- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potępie, 

- Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie, 

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. 

IV. Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Jolanta Michałek przywitała 

obecnych na posiedzeniu członków Komisji. Następnie zapoznała zgromadzonych z treścią. 

Pani Sekretarz przedstawiła odpowiedzi dyrektorów na wysłane pisma informujące o skardze. 

Członkowie Komisji wypowiedzieli się w wyżej wymienionej sprawie i zdecydowali uznać 

skargę za zasadną, ponieważ w dniu wpłynięcia skargi wymienione placówki dydaktyczne nie 

posiadały elektronicznych skrzynek podawczych na ePUAP. Komisja po analizie skargi 

postanowiła wyznaczyć czas 14 dni od daty wpłynięcia skargi, na założenie elektronicznych 

skrzynek podawczych.  

Ponadto Komisja zobowiązał Przewodniczącego Rady Gminy w Krupskim Młynie do 

powiadomienia wnoszącego skargę o sposobie rozpatrzenia skargi, poprzez przesłanie uchwały 

podjętej w niniejszej sprawie na sesji w kwietniu br.  

  

Uzasadnienie: 

Ze względu na brak elektronicznych skrzynek podawczych na ePUAP w placówkach: 

- Zespole Szkolno – Przedszkolnych w Potępie, 

- Przedszkolu nr 1 w Krupskim Młynie, 

- Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie, 

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną i zaleciła dyrektorom założenie 

skrzynek podawczych w terminie do 14 dni od wpłynięcia skargi, tj. do 30 marca 2021 roku. 

 

I. Posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 16:00 

 

Protokół zakończono i podpisano……………………….. 

 

Prot. J. Michałek 

 

 

 


