
                                                                                           Kłobuck, dnia 27.04.2021 r.

RM.0012.5.018.2021 

Protokół Nr 18/2021
z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytej

w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie projektu protokołu Nr 17/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej  w dniu 31.03.2021 r.  /projekt  protokołu został zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/

4.  Rozpatrzenie  skargi  Centrum  Cyfrowego  Wsparcia  Edukacji  z  dnia  15.03.2021  r.  
ozn.  Nr  OR.1510.002.2021  na  Dyrektorów  Szkół  i  Przedszkoli  w  Gminie  Kłobuck  
w sprawie niezapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP.

5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Ad. 1. 
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył radny A. Tokarz udział wzięli członkowie Komisji
w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodniczący A.
Tokarz o godz. 13:30 w trybie on-line na platformie ZOOM otworzył posiedzenie Komisji,
powitał  członków  Komisji,  dyrektorów  szkół  i  przedszkoli  oraz  pracowników  Urzędu
Miejskiego  
w Kłobucku. Oświadczył,  że zgodnie z listą  obecności  i  stanem faktycznym jest  kworum
zatem obrady są prawomocne.

Ad. 2. 
Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3.
Przyjęcie  projektu  protokołu  Nr17/2021  z  posiedzenia  Komisji  Skarg,  Wniosków  
i Petycji odbytej w dniu 31.03.2021 r.    /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wnieśli uwag do protokołu Nr 17 z dnia
31.03.2021 r. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. 
Rozpatrzenie  skargi  Centrum  Cyfrowego  Wsparcia  Edukacji  z  dnia  15.03.2021  r.  
ozn. Nr OR.1510.002.2021 na Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w Gminie Kłobuck w sprawie
niezapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP.



Przewodniczący Komisji A. Tokarz poinformował o prowadzonej korespondencji w sprawie.
Wymienił  cztery podmioty w stosunku, do których  skarga została  wycofana  przez Stronę
skarżącą.  Poprosił  dyrektorów  placówek  oświatowych  o  zajęcie  stanowiska  
w sprawie.

Dyrektor Szkoły podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku P. Paweł  Kotkowski
poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie do Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Białej  P.  Małgorzata  Zander-Skwarczyńska
poinformowała, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie do Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Dyrektor  Przedszkola  Gminnego  Nr  5  im.  Jana  Brzechwy  w  Kłobucku  P.  Aleksandra
Sulima poinformowała,  że  podtrzymuje  swoje  stanowisko  wyrażone  w  piśmie  do
Przewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji.  Nadmieniła,  że  korespondencja  z
rodzicami jest prowadzana za pośrednictwem adresu e-mail przedszkola.

Radny W. Dominik przytoczył art. 16 ust. 1 a ustawy o informatyzacji, na który powołuje się
Strona  skarżąca.  Poinformował,  że  Strona  skarżąca  sprowokowała  pewne  działania.  Jak
wynika z pism dyrektorów szkół i przedszkoli, po wpłynięciu skargi, złożyli oni wnioski o
założenie skrzynek ePUAP. Jego zdaniem skargę należy uznać za zasadną,  gdyż na dzień
złożenia skargi jednostki oświatowe nie miały założonych skrzynek podawczych.

Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz  przypomniał,  że  posiadanie  elektronicznej  skrzynki
podawczej na platformie ePUAP przez placówki oświatowe obowiązuje od 11 sierpnia 2014
r.
Następnie przystąpił do wyjaśnienia wątku dotyczącego próby założenia skrzynki podawczej
przez  dyrektora  Przedszkola  Gminnego  Nr  5  w  Kłobucku  tj.  przed  wpłynięciem  skargi  
na placówkę. Przytoczył fragment opinii prawnej w tym temacie. Poinformował, iż w celu
wyjaśnienia  sprawy  rozmawiał  z  dyrektorem  Wydziału  do  Spraw  Programu  CEPiK,
Departamentu Zarządzania Systemami, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który potwierdził
jedynie wpływ wniosku o nadanie uprawnień podmiotowi publicznemu do świadczenia usług
na ePUAP dyrektora PG Nr 5 w Kłobucku z dnia 5 kwietnia br. Nie potwierdził natomiast
wpływu  w/w wniosku  we wcześniejszym  terminie.  Przewodniczący  Komisji  przypomniał
jakie  kroki  należy  podjąć  aby  założyć  skrzynkę  podawczą  na  platformie  ePUAP,  jak
przebiega  cała  procedura  i  jakie  dokumenty  są  generowane.  Poprosił  P.  A.  Sulimę  o
przedstawienie  dowodów  poświadczających  fakt,  że  wniosek  o  nadanie  uprawnień
podmiotowi publicznemu do świadczenia usług na ePUAP został przez nią wysłany przed
złożeniem skargi.

Dyrektor  Przedszkola  Gminnego  Nr  5  im.  Jana  Brzechwy  w  Kłobucku  P.  Aleksandra
Sulima  poinformowała, że nie posiada dowodów potwierdzających, że w/w wniosek został
przez nią wysłany przed złożeniem skargi.

Radny W. Dominik zaznaczył, iż faktem jest, że na dzień złożenia skargi, skrzynki podawczej
nie było w Przedszkolu Gminnym Nr 5 w Kłobucku. Był obowiązek ustawowy, który nie
został wypełniony. Zaznaczył, że Komisja ma rozstrzygnąć czy skarga jest zasadna czy nie. 
W przekonaniu radnego skarga jest zasadna. 



Komisja  jednogłośnie  uznała,  że  element  ws.  PG Nr  5  w Kłobucku  zostaje  włączony  do
skargi.

Radny G. Dobosz zapytał  jakie konsekwencje poniosą dyrektorzy placówek oświatowych  
w przypadku uznania skargi za zasadną.

Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz  poinformował,  że  w  tej  kwestii  powinien  się
wypowiedzieć radca prawny. W odczuciu przewodniczącego Komisji sprawa tego rodzaju nie
grozi  poważnymi  konsekwencjami  w  stosunku  do  dyrektorów  placówek  oświatowych.
Zaznaczył, że dyrektorzy naprawili swoją bezczynność w temacie skrzynek podawczych i to
powinno  zakończyć  sprawę.  Nadmienił,  że  Komisja  stwierdza  jedynie  zasadność  bądź
niezasadność  skargi.  Ostateczną  decyzję  podejmie  rada.  Poinformował  również,  że  strony
mają możliwość udziału w posiedzeniu rady i zgłoszeniu swoich wątpliwości.

Radny W. Dominik poinformował, że rada stwierdzi jedynie czy skarga jest zasadna czy jest
niezasadna. Stroną przysługuje skarga na uchwałę rady. Dodał, iż ewentualne konsekwencje 
w sprawie mogą być podjęte przez pracodawcę. 

Radny T. Wałęga zaznaczył, iż fakt, że dyrektorzy placówek oświatowych złożyli już wnioski
o  założenie  skrzynek  podawczych,  świadczy  o  tym,  że  za  chwilę  tego  problemu  już  nie
będzie.  Mimo to skargę należy uznać za zasadną, gdyż na dzień złożenia skargi jednostki
oświatowe nie miały założonych skrzynek podawczych. Jego zdaniem uznanie przez Komisję
i Radę Miejską w Kłobucku skargi za zasadną, nie powinno rodzić w stosunku do dyrektorów
placówek oświatowych większych konsekwencji.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz  omówił różnicę w sposobie działania i możliwościami
technicznymi występującymi między pocztą e-mail, a skrzynką podawczą ePUAP. 

Dyrektor Szkoły podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku P. Paweł Kotkowski
poinformował,  że dyrektorzy placówek oświatowych zgadzają się z faktem, iż skarga jest
zasadna, gdyż na dzień złożenia skargi jednostki oświatowe nie miały założonych skrzynek
podawczych. Obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
został przez dyrektorów przeoczony. Zaznaczył, że obecnie, po złożeniu wniosków o nadanie
uprawnień podmiotowi publicznemu do świadczenia usług na ePUAP, dyrektorzy czekają na
akceptację w/w wniosków przez Ministra Cyfryzacji.

Przewodniczący Komisji A. Tokarz poddał pod głosowanie zasadność skargi.

Za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Skarga uznana za zasadną.
Lista z przeprowadzonego głosowania załączona pod protokołem.

Ad. 5.
Sprawy różne.

Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz  odniósł  się  do  korespondencji  dotyczącej  sprawy
mieszkańca  Kłobucka.  Poinformował,  że  przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  
na podstawie sporządzonej opinii prawnej w sprawie oceny czy pismo mieszkańca Kłobucka 
z dnia 15 lutego 2021 r. zawiera w sobie elementy skargi, stoi na stanowisku, iż jest ono
skargą. Przewodniczący Komisji dodał, że mieszkaniec Kłobucka jasno oświadczył, iż pismo
nie jest skargą tylko informacją dla radnych. Zdaniem przewodniczącego Komisji forsowanie



przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku opinii, że pismo jest skargą nie powinno
mieć miejsca. Zatem pismo Mieszkańca z 15 lutego 2021 r. należało przekazać radnym i na
tym sprawę zakończyć.

Radny W. Dominik uważa, że pisma kierowane do rady miejskiej powinny być przekazywane
radnym, aby to rada kierowała je odpowiednim komisjom, będących organem pomocniczym
rady, celem ich opiniowania.

Przewodniczący  Komisji  A.  Tokarz w  kwestii  informowania  stron  o  konieczności
przedłużenia  terminu  rozpatrywania  skarg,  poinformował,  iż  wystąpił  do  radcy prawnego
celem uzyskania  opinii, kto jest osobą właściwą do wykonania takiej czynności. Zaznaczył,
iż z uzyskanej informacji wynika,  że obowiązek w w/w sprawie leży po stronie sekretarza
gminy  lub  przewodniczącego  rady.  W  związku  z  powyższym  skierował  pismo  do
przewodniczącego  rady  celem  poinformowania  strony  skarżącej  o  przedłużeniu  terminu
rozpatrywania  skargi  na  Dyrektorów  Szkół  i  Przedszkoli  w  Gminie  Kłobuck  w  sprawie
niezapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP.

Ad. 6.
Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Komisji  A. Tokarz wobec zrealizowania  porządku  posiedzenia,  o godz.
14.30 formalnie zamknął  posiedzenie. 

  

Przewodniczący: Aleksander Tokarz                        
Protokołowała: Magdalena Kuczera



 Lista obecności
                         na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                              odbytej w dniu 27.04.2021r.

Lp. Nazwisko i imię funkcja    Podpis

1 Tokarz Aleksander Przewodniczący komisji obecny

2 Trzepizur Dominika Wiceprzewodnicząca komisji obecna

3 Parkitny Tomasz Członek obecny

4 Dobosz Grzegorz Członek obecny

5 Ziętal Barbara Członek obecna

6 Gosławska Danuta Członek obecna

7 Płusa Iwona Członek obecna

8 Koch Tadeusz Członek obecny

9 Wałęga Tomasz Członek obecny

10 Dominik Witold Członek obecny


