UCHWAŁA NR XXII/166/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256) oraz w związku z § 57b ust. 8 i 9 Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2014 r., poz. 1308 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Kamila Jurczuka na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Zawady w Lądku-Zdroju Rada Miejska Lądka-Zdroju uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek

Id: E45E1940-9BC9-4B8C-B3F8-F989D8CCCCCE. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Skarga Pana Kamila Jurczuka wpłynęła do Biura Rady 21 sierpnia 2020 r. Skarga na nienależyte
wykonywanie zadań przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Zawady w Lądku-Zdroju zawierała
zarzut niezapewnienia elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą można byłoby
kierować pisma w formie elektronicznej. W dniu 25 sierpnia 2020 r. skarga została skierowana do
Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas procesu rozpatrywania skargi Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji zapoznała się z wyjaśnieniami Pani Eleonory Puzio Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego, które zostały złożone w formie pisemnej (data wpływu pisma 3 września 2020 r.).
Komisja przychyliła się do argumentacji Pani Dyrektor, która zwróciła uwagę na fakt, że w rozumieniu
zapisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 346 t.j.) Dyrektor L.O. im. A. Zawady zapewnił elektroniczną skrzynkę podawczą w postaci publicznego
adresu e-mail szkoły, na którą można przesyłać pisma w formie elektronicznej.
Komisja ustaliła ponadto, iż do elektronicznej skrzynki podawczej dodano także elektroniczną skrzynkę
podawczą dla Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP o identyfikatorze LOLadek, pod adresem
/LOLadek/domyslna, a adresy usług ePUAP
zostały opublikowane na stronie internetowej L.O.
( www.loladek.pl) oraz w BIP Gminy Lądek-Zdrój w zakładce Jednostki Organizacyjne.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oddaliła zarzut dotyczący niezapewnienia
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.
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