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Wniosek z dnia 26 maja 2022 r. 

 

Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta 

Szczecin w dniu 26 maja 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie 

postępowań sądowych przeciwko Skarbowi Państwa/właściwemu Wojewodzie, na podstawie 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

udostępniam poniższe informacje: 

Ad. 1 – Ad. 2 

- skarga z dnia 30 stycznia 2017 r. wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego             

w Warszawie za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów na Decyzję Ministra Rozwoju                

i Finansów z dnia 30 grudnia 2016 r. znak FS12.4144.26.2016 wydaną w przedmiocie 

określenia kwoty dotacji celowej za 2015 r. (w wysokości 351.987,80 zł) przypadającej                  

do zwrotu do budżetu państwa i terminu, od którego należy liczyć odsetki. Dotacja celowa 

była przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających                   

z ustaw: o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego 

(syg. Akt WSA: V SA/Wa 454/17); 

- pozew z dnia 18.12.2017 r. wniesiony do Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział                        

I Cywilny przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewoda Zachodniopomorski o zapłatę kwoty 

2.726.017,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych  

tytułem niedofinansowania zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego realizowanych 



przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w latach 2007-2010 (sygn. akt IC 

1529/17); 

- pozew z dnia 15.12.2021 r. wniesiony do Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział                          

I Cywilny przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewoda Zachodniopomorski o zapłatę kwoty 

3.480.979,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości ustalonej  jak dla zaległości 

podatkowych  tytułem niedofinansowania zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w latach 2011-2015 (sygn. akt IC 2575/21); 

- pozew z dnia 30.12.2020 r. wniesiony do Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział                       

I Cywilny przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewoda Zachodniopomorski o zapłatę kwoty 

16.384.602,02 zł wraz z odsetkami w wysokości ustalonej  jak dla zaległości podatkowych  

tytułem niedofinansowania zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii realizowanych 

przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w latach 2009-2015 

(sygn. akt IC 19/21); 

 - rozszerzenie powództwa z dnia 24.12.2021 r. wniesione do Sądu Okręgowego                          

w Szczecinie Wydział I Cywilny przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewoda 

Zachodniopomorski o zapłatę kwoty 16.157.993,71 zł   wraz z odsetkami w wysokości 

ustalonej  jak dla zaległości podatkowych  tytułem niedofinansowania zadań zleconych                    

z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w latach 2016-2020 (sygn. akt IC 19/21). 

Ad. 3 

W roku 2022 planuje się wniesienie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę różnicy 

pomiędzy uzyskaną od Skarbu Państwa kwotą części oświatowej subwencji ogólnej,                 

a rzeczywiście poniesionym przez Gminę Miasto Szczecin wydatkiem związanym z wypłatą 

wynagrodzeń dla Nauczycieli w latach 2018-2020. 

         Z poważaniem 


