
Aneta Rejczyk-Matysiak                    Mierzyn: 23.10.2020 r. 

Radna Powiatu Polickiego 

 

 

         Starosta Policki 

         Andrzej Bednarek 

          

 

Wniosek 

 

 

W nawiązaniu do pisma KT.0003.1.2020.KS z dnia 12.10.2020 r. zwracam się z wnioskiem 

o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok pieniędzy na otworzenie filii Wydziału 

Komunikacji i Transportu w Lubieszynie, czyli na remont pomieszczeń (ok. 100m2) w budynku po 

byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii  

w roku 2021. 

Sprawa zamknięcia filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Przecławiu ma bardzo duży 

odgłos strony społecznej nie tylko w Gminie Kołbaskowo, ale również w Gminie Dobra. Mieszkańcy 

obu tych gmin nie mogą się pogodzić z zamknięciem filii Wydziału Komunikacji i Transportu 

w Przecławiu, dlatego domagają się otworzenia takiej filii na terenie Gminy Dobra lub Gminy 

Kołbaskowo. Według mieszkańców decyzja o zamknięciu filii Wydziału Komunikacji i Transportu 

w Przecławiu została podjęta zbyt pochopnie, gdyż nie wzięto pod uwagę głosów mieszkańców, czyli 

nie wysłuchano ich na konsultacjach społecznych. Poza tym radni Powiatu Polickiego nie mogli 

przedstawić swoich propozycji rozwiązania tego problemu oraz nie mieli możliwości 

przedyskutowania tej sprawy na komisjach.  

W piśmie nr KT.0003.1.2020.KS z dnia 12.10.2020r. Pani Wicestarosta Joanna Napiwodzka 

przywołuje trudną sytuację w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Przecławiu i problemy 

związane z wydłużonym czasem łączenia się z CEPiKiem.  Uważam że nowa filia, która powstałaby 

w Lubieszynie miałaby nowoczesne łącza i takie same nowoczesne możliwości jak obecnie ma 

Wydział Komunikacji i Transportu w Policach. Czyli w nowej filii wprowadzone byłyby udogodnienia 

usprawniające pracę wydziału m.in. możliwość internetowej rezerwacji terminu wizyty, co na pewno 

ułatwiłoby sprawniejszą obsługę klientów i znacznie skróciłoby czas ich obsługi w nowej filii. Zaś 

przywoływanie przez Panią Wicestarostę, że filia w Lubieszynie generowałaby znaczne koszty jest po 

prostu niezasadne, gdyż większość jednostek podległych pod Starostwo w Policach nie ma za zadania 

generowania przychodów dla Starostwa, ale utrzymanie tych jednostek, które są ważne społecznie 

dla mieszkańców, aby ułatwić im dostęp do urzędów w celu załatwienia spraw niezbędnych dla życia. 

Przykładem takim może być remont pomieszczeń pod powstające Regionalne Centrum Wsparcia 

Osób Niesamodzielnych w Policach, gdzie Starostwo Powiatowe w Policach wykłada duże pieniądze 

na remont i w którym to projekcie nie chodzi o generowanie przychodów dla Starostwa 

Powiatowego. Podobna sytuacja byłaby, gdyby Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

wyraziłby zgodę na przeniesienie swojej jednostki do Lubieszyna do budynków po byłym przejściu 

granicznym. Wtedy również byłyby wyłożone duże pieniądze na remont tych pomieszczeń, a nie 

chodziłoby tu o generowanie przychodów dla Starostwa Powiatowego w Policach. 



Obecnie zauważam, że Zarząd Powiatu w Policach dąży do centralizacji instytucji podległych 

pod Starostwo Powiatowe w Policach. Jest to niewłaściwy kierunek, gdyż wykluczamy wtedy 

mieszkańców Gminy Dobra i Gminy Kołbaskowo z powodów znacznych odległości do instytucji 

podległych pod Starostwo Powiatowe w Policach. Przez centralizację wielu jednostek np. Urzędu 

Pracy, PINB w Policach, RCWON, Dzienny Dom Senior w Policach, basenu, szkół i innych placówek 

podległych pod Powiat Policki, które zlokalizowane są w Policach lub w Gminie Police, nasi 

mieszkańcy Gminy Dobra oraz Gminy Kołbaskowo z uwagi na znaczne odległości nie korzystają z tych 

instytucji. Przykładem na to, jest częste szukanie pracy przez mieszkańców Gminy Dobra i Gminy 

Kołbaskowo na własną rękę np. w Szczecinie lub w Amazonie w Kołbaskowie. Ze względu na znaczne 

odległości, mieszkańcy Ci nie korzystają również z Dziennego Domu Seniora oraz innych instytucji. 

Dlatego zwracam się z prośbą o zaprzestanie dalszego wykluczania mieszkańców Gminy Dobra 

i Gminy Kołbaskowo m.in. przez likwidację filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Przecławiu. 

Z uwagi na powyższe wnioskuję o otworzenie filii Wydziału Komunikacji i Transportu 

w Lubieszynie oraz o zagwarantowanie w budżecie Powiatu Polickiego pieniędzy na przystosowanie  

i remont pomieszczeń dla tej filii, a także zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie tej filii 

w Lubieszynie. 
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