
UCHWAŁA NR XIII/103/2016
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie skargi  na działalność Wójta Gminy Zębowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2016 r. 
poz.594 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), Rada Gminy Zębowice  uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 07 kwietnia 2016 roku na działalność Wójta Gminy Zębowice oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, uznaje się skargę za 
nieuzasadnioną z przyczyn określonych  w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zębowice, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/103/2016

Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu skargi złożonej dnia  07 kwietnia 2016 r., zarejestrowanej pod Nr Or.G .1511.1.2016,  w 
sprawie braku możliwości skorzystania z platformy e PUAP,  Rada Gminy Zębowice uznaje skargę za 
nieuzasadnioną i stwierdza co następuje:

Przedstawione w skardze zarzuty dot. działalności Wójta Gminy Zębowice w zakresie funkcjonowanie 
platformy ePUAP zostały merytorycznie rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 23 maja 
2016 r.

System ePUAP to platforma ogólnodostępna utworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji, dzięki której każdy 
obywatel może załatwić sprawę administracyjną drogą elektroniczną. Wszystkie usługi, jakie udostępnione są 
przez urzędy i jakie można załatwić przez ePUAP, zgromadzone są w Katalogu Spraw. Udostępnione są tam 
przez urzędy administracji wzory pism do ogólnopolskiego stosowania,  umożliwiające obywatelom załatwianie 
spraw przez internet.

Jeżeli w Katalogu Spraw nie występuje dana usługa, to można skorzystać z usługi tzw. pisma ogólnego. 
Dostępna na ePUAP usługa umożliwia skierowanie pisma do dowolnego urzędu, który posiada konto na ePUAP 
w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu. Urząd Gminy Zębowice, jak każdy urząd 
administracji publicznej, posiada konto ePUAP i prowadzi korespondencję poprzez tę platformę z wybranymi 
podmiotami publicznymi, natomiast  sporadycznie z osobami fizycznymi. Trudno stwierdzić, dlaczego skarżący 
miał problem z przesłaniem pisma do Urzędu. Jest faktem natomiast, że występują czasami przerwy w 
funkcjonowaniu platformy, jednak nie jest temu winny Wójt Gminy, ponieważ administratorem platformy jest 
Ministerstwo Cyfryzacji.

Wobec powyższego radni uznali skargę za nieuzasadnioną.

Id: A315F563-D339-4B54-ADE9-3C88EAFB3E23. Podpisany Strona 1




