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Police, dnia 11 grudnia 2020 r. 

        

 

     Pani 

     Aneta Rejczyk-Matysiak 

     Radna Powiatu Polickiego 

 

 

KT.0003.3.2020.KS 

 

 

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 20 listopada 2020 r., który  

do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu  

27 listopada 2020 r. w sprawie filii Wydziału Komunikacji i Transportu, a także 

mając na uwadze brzmienie § 63 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) informuję, co następuje. 

W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić za błąd, który wkradł się do 

pisma znak KT.0003.2.2020.KS z dnia 12 listopada 2020 r. Prawidłowa data 

pisma, na które się tam powoływałem to 12 października 2020 r. Pismo to 

stanowiło odpowiedź na Pani wniosek z dnia 1 października 2020 r. 

Decyzja o likwidacji filii Wydziału Komunikacji i Transportu została podjęta 

przez Zarząd Powiatu w Policach w sierpniu tego roku. Koszty funkcjonowania 

filii Wydziału Komunikacji w Przecławiu 58 wynosiły ok. 3160 zł miesięcznie. 

Na dzień dzisiejszy nie jest planowane wznowienie jej funkcjonowania, a tym 

samym nie poszukujemy innych pomieszczeń z przeznaczeniem na ww. 

działalność. Dodatkowo przewidywany w przyszłym roku spadek dochodów 

Powiatu Polickiego w zakresie rejestracji pojazdów, związany z nadchodzącymi 

zmianami przepisów, nie daje możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu 

Polickiego na 2021 r. środków finansowych na cele, które wskazuje Pani  

w swoim wniosku. 

W swoim wniosku pisze Pani o szeregu negatywnych sygnałów związanych  

z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu w Policach, które 

zgłaszają do Pani mieszkańcy Gminy Dobra i Kołbaskowo. Takie sygnały  

w żaden sposób nie powinny być utożsamiane z likwidacją filii Wydziału, a ich 
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pojawianie się może być jednie wynikiem obostrzeń wprowadzonych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że połączenie 

istniejących obostrzeń z bezpośrednią obsługą klienta urzędu nie jest proste, 

dlatego mogą czasami pojawiać się błędy, nieporozumienia i nerwowość. 

Natomiast nigdy nie zaobserwowano przed urzędem chaosu i przepychanek,  

o których pisze Pani w swoim piśmie. Nigdy też takie sygnały nie były 

zgłaszane bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, ani 

do  Zarządu Powiatu w Policach. Natomiast chciałbym Panią w tym miejscu 

uspokoić i zapewnić, że wszystkie otrzymywane sygnały o zaistniałych 

nieprawidłowościach staramy się na bieżąco korygować zarówno na szczeblu 

kierownictwa urzędu, jak i samego Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Ponadto, mając na uwadze deklarację złożoną na Forum Samorządowym  

w dniu 26 października 2020 r. oraz ustalenia poczynione na Komisjach Rady 

Powiatu w załączeniu przekazuję Pani dokument prezentujący dokonaną analizę, 

na podstawie której podjęto decyzję o likwidacji filii Wydziału Komunikacji  

i Transportu z siedzibą w Przecławiu 58. Przedmiotowa Analiza zostanie 

przesłana również do Wójtów i Burmistrzów poszczególnych Gmin Powiatu 

Polickiego. 

 

 

                                                             Na oryginale właściwy podpis                

                                                                       Starosty Polickiego 

                                                                       Andrzeja Bednarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 
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2. ST 

3. SW 

4. SC 

5. SP 


