
UCHWAŁA NR XXVI/313/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 2/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 
skargi na dyrektorów placówek oświatowych 

Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 t.j.) 
oraz art.223 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się opinię przyjętą uchwałą Nr 2/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na 
dyrektorów placówek oświatowych, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady zobowiązując do udzielenie informacji 
skarżącemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Krzysztof Kisiel 
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Uchwała nr 2/2020 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 10.11.2020r. 

w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych 

Na podstawie Na podstawie art. art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020, poz. 713 t.j.) § 58 ust. 1 pkt 1 oraz § 60 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Bierutów 
(Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2018r., poz. 5204),)  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej                     
w Bierutowie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznaje skargę jako zasadną. 

Uzasadnienie 

Skarga pana K. J. z dnia 19.08.2020 r. wpłynęła do Urzędu 20.08.2020 r. Skarga została 
przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w dniu 24.08.2020 r., ze względu na to, iż dotyczy 
dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Bierutów 

Przedmiotowa Skarga dotyczyła nie zapewnienia przez dyrektorów Szkół Podstawowych  oraz 
przedszkola miejskiego elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą można 
byłoby kierować pisma w formie elektronicznej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady w związku z prowadzonym postępowaniem 
skargowym wystosowała w dniu 09.09.2020 r. oraz w dniu 22 września 2020r. pisma do Dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie , która to jednostka prowadzi obsługę w/w jednostek  w celu 
wyjaśnienia sprawy. Z otrzymanych od Dyrektora CUW wyjaśnień wynika, że założenie skrzynek 
podawczych na platformie e-PUAP należy do wyłącznej kompetencji dyrektorów placówek 
oświatowych.  

W wyniku rosnącej liczby zachorowań na koronowirusa w naszym regionie oraz nietypowej 
pracy Urzędu Miasta spowodowanej zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 terminy 
zorganizowania posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji mocno się wydłużyły. 

Na posiedzeniu 15.10.2020 r. Komisja wystosowała cztery pisma do dyrektorów Szkół 
Podstawowych i przedszkola miejskiego w celu doprecyzowania wyjaśnień.  

Na posiedzeniu 10.11.2020r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji ustaliła, że na dzień złożenia 
skargi przez skarżącego elektroniczne skrzynki podawcze na platformie ePUAP nie działały. Z 
wyjaśnień dyrektorów wynika, że system nie był w pełni wdrożony, a jednocześnie złożyli oni 
zapewnienie, że w tym momencie system już funkcjonuje. Dodatkowo w piśmie Burmistrz Bierutowa 
zadeklarował, że organ prowadzący przeprowadzi w najbliższym czasie kontrolę mającą na celu 
sprawdzenie poprawności działania oraz obsługi skrzynek ePUAP w przedmiotowych jednostkach. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
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