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POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 36 § 1 i art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) [dalej Kpa] Minister Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej zawiadamia, że odwołanie wniesione przez Miasto Sopot od decyzji Wojewody 
Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. nr FB-VIII.3111.3.2020.BSP wydanej w przedmiocie 
określenia do zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej przekazanej w latach 2014-2018 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych 
w wysokości 2 489 690,13 zł, oraz w przedmiocie określenia terminów, od których należy liczyć 
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

– zostanie rozpatrzone w terminie do dnia 30 września 2021 r.

UZASADNIENIE
Ustawowy termin rozpatrzenia odwołania wniesionego przez Miasto Sopot od decyzji Wojewody 
Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. został przesunięty ze względu na konieczność dokładnej 
analizy sprawy, a także zapewnienia Stronie oraz uczestnikowi postępowania prawa do wzięcia 
czynnego udziału w postępowaniu.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 37 § 1 i 3 Kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawy nie 
załatwiono w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie 
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa lub też postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest 
to niezbędne do załatwienia sprawy. Ewentualne ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się 
do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W toku postępowania Stronie przysługuje prawo do wzięcia czynnego udziału w postępowaniu, 
w tym prawo do: przeglądania akt, sporządzania z nich notatek, kopii, odpisów, żądania 
uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych 

http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.371123831#mip39121096
http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.371123831#mip39121104
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odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony, wypowiedzenia się w zakresie 
materiału dowodowego dotyczącego sprawy i złożonych żądań.

Z upoważnienia1 Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Retyk
Radca Ministra w Departamencie
Finansowania Sfery Budżetowej

w Ministerstwie Finansów
/Dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1) Prezydent Miasta Sopotu,
2) Rzecznik Praw Obywatelskich

ds. nr III.7064.103.2018.JA,
3) Wojewoda Pomorski,
4) aa.

1 Upoważnienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. nr BMI.0104.379.2020.
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