
 

Załęże, 30 listopada 2017 r. 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 

Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk 

 

 

Za pośrednictwem: 

Starosta Pucki 

ul. Elizy Orzeszkowej 5 

84-100 Puck 

 

 

Skarżący: 

{…} 

 

Organ zobowiązany: 

Starosta Pucki 

 

 

 

 

 

SKARGA NA NIEWYKONANIE WYROKU II SAB/Gd 48/17 

 

 

 Na podstawie art. 154 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, wnoszę skargę na niewykonanie przez Starostę Puckiego wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. II SAB/Gd 

48/17 w zakresie załatwienia mojego wniosku. Jednocześnie wnoszę o wymierzenie grzywny stosownie do 

postanowień art. 154 § 1 ust. 6 p.p.s.a. w maksymalnej dopuszczalnej wielkości i przyznania mi sumy 

pieniężnej należy uznać za zasadne. 

  

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Wyrokiem z 9 sierpnia 2017 r. (sygn. II SAB/Gd 48/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gdańsku zobowiązał Starostę Puckiego do rozpatrzenia mojego wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej z dnia 9 maja 2017 roku w zakresie dotyczącym wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 

r. każdego z pracowników Starostwa w P. pełniących funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, 

stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia, a także 

zestawienia pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na 

Wydział/Referat/Stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły, w 

terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego 

prawomocności. 

 W pismach, które otrzymałem w dniu 24 października 2017 r., brak jest jednak wskazania 

wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w 

Pucku pełniących funkcje publiczne. Podano jedynie część z nich. Jak wynika z wykazu pracowników 

udostępnionego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pucku: 

http://bip.starostwo.puck.pl/Article/id,32.html (Wykaz telefonów i adresów poczty elektronicznej 

pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku) wielu z nich, z całą pewnością pełniących funkcje 

publiczne, jak np. kierownicy, specjaliści, inspektorzy, podinspektorzy, itd. a z niewiadomych mi przyczyn 

nie zostało ujętych w przedstawionej w dniu 24 października 2017 r. odpowiedzi na wniosek, zgodnie z 

wyrokiem sądu administracyjnego. Ponadto, w piśmie o którym mowa, nie wyszczególniono stanowisk 

służbowych (referatów) przyporządkowanych do tych osób, co również „nakazywał” wyrok sądowy. 

http://bip.starostwo.puck.pl/Article/id,32.html


 Dlatego w dniu następnym, 25 października 2017 r. zwróciłem się w odpowiedzi do Starosty 

Puckiego (w tym nawet na trzy różne adresy e-mail: g.dziewiecin@starostwo.puck.pl , 

sekretariat@starostwo.puck.pl oraz sekretarz@starostwo.puck.pl) z wezwaniem o uzupełnienie brakujących 

informacji i, tym samym, pełne wykonane wyroku sądu. Do dnia dzisiejszego jednak nie uzyskałem 

odpowiedzi (mija kolejny miesiąc), w związku z czym moje żądanie wymierzenia grzywny w maksymalnej 

dopuszczalnej wielkości i przyznania mi sumy pieniężnej należy uznać za zasadne. 

 Mając powyższe na uwadze wnoszę jak we wstępie. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

             

1. Kopia skargi 

2. Kopia wezwania do wykonania wyroku. 
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