UCHWAŁA NR IV/5/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 19 stycznia 2015 r.
W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI SKIEROWANEJ PRZEZ
NA
DZIAŁANIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAROLA WOJTYŁY
W ROTMANCE
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami ) w związki z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013r.
poz. 267 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy Pruszcz Gdański po rozpatrzeniu skargi skierowanej przez na działania
dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance polegające na braku dostępu
w kierowanej jednostce do:
a) urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej,
b) elektronicznej skrzynki podawczej
uznaje skargę za nieuzasadnioną.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi skierowanej przez .............
Pismem z dnia 20 października 2014r. ( data wpływu do Kancelarii Rady Gminy 31.10.2014r. )
Pan
złożył skargę na działania dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły
w Rotmance polegające na braku dostępu w kierowanej jednostce do urzędowego publikatora
teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej.
Obowiązek utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji
Publicznej wynika z art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej ( t. jedn. w Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm. ). Natomiast obowiązek
udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej wynika z art. 2 ust. 1, art. 16 ust. 1a ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne ( t. jedn. w Dz. U. z 2014r. poz. 1114 ).
Przedmiotowa skarga została skierowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz
Gdański celem rozpatrzenia do stałej komisji Rady Gminy Pruszcz Gdański - Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Pismem z dnia 19 grudnia 2014r. ww. Komisja
zwróciła się do dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance z zapytaniem, czy
jednostka posiada urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej oraz
dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej. Dyrektor Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły
w Rotmance pismem z dnia 29 grudnia 2014r. ( l. dz. 17726.30.12.2014 ) udzielił odpowiedzi,
że Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance posiada urzędowy publikator
teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej oraz dostęp do elektronicznej skrzynki
podawczej, oraz wskazał adresy dostępu: BIP - http://zsr.bip.gov.pl/; adres skrytki
elektronicznej skrzynki podawczej - /PGZSR/skrytkaESP na portalu ePUAP.
Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać
korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę
powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla
zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać
usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (litera P, piąta pozycja - uszeregowanie
alfabetyczne),
- lub pod adresem URI:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu
+publicznego+&idPodmiotu=MAiC
Wobec spełnienia ustawowego obowiązku utworzenia w Zespole Szkół im. Karola Wojtyły
w Rotmance urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej
oraz elektronicznej skrzynki podawczej, należy uznać przedmiotową skargę za nieuzasadnioną.
Pouczenie
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) - w przypadku gdy
skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, Rada Gminy Pruszcz Gdański
podtrzyma swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez
zawiadamiania skarżącego.
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