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Police, dnia 9 lipca 2021 r. 

        

 

Pani /Pan 

Aneta Rejczyk-Matysiak  

Lech Barański  

Albin Majkowski  

Marta Gręda  

Dariusz Ostrowski 

Radni Powiatu Polickiego 

 

 

KT.0003.3.2021.KS 

 

 
Odpowiadając na Państwa interpelację z dnia 25 czerwca 2021 r., która do biura 

Rady Powiatu w Policach wpłynęła w dniu 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

otworzenia nowoczesnej filii Wydziału Komunikacji i Transportu w 2022 r. na 

terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo, a także mając na uwadze brzmienie 

§ 61 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. 

poz. 5468) informuję, co następuje. 

Na początku chciałbym wskazać, że od 1 czerwca 2021 r. po ponad 

8 miesiącach, wznowiona została bieżąca obsługa klientów Wydziału Komunikacji 

i Transportu. Klienci obsługiwani są w kolejności przybycia do urzędu, w ilości 

dostępnych numerków. Pierwsze dni wznowienia bieżącej obsługi sprowadziły do 

urzędu bardzo dużą liczbę klientów i faktycznie zdarzały się sytuacje, kiedy 

pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu nie byli w stanie danego dnia 

obsłużyć wszystkich osób przybywających do urzędu. Natomiast sytuacja ta 

unormowała się po około 2 tygodniach od otwarcia Wydziału i aktualnie numerki 

dla osób przybywających do urzędu dostępne są praktycznie przez cały dzień. 

Ponadto cały czas, dla osób chętnych, prowadzone jest telefoniczne umawianie 

wizyt. Funkcjonalność ta nigdy nie została zlikwidowana.  

Dodatkowo aktualnie konfigurowany jest istniejący system kolejkowy. 

Uruchomienie biletomatu spowoduje dodatkowe zwiększenie puli numerków 

dostępnych danego dnia, ponieważ biletomat sam wylicza czas obsługi względem 

rodzaju pobranego biletu. Sam stan kolejki oraz numer aktualnie obsługiwanego 

numerka będzie można obserwować na specjalnie dedykowanej do tego celu stronie 
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internetowej. Jednocześnie wraz z uruchomieniem biletomatu, ruszy możliwość 

internetowej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu. Do 

umówionych wizyt dedykowane będzie już na stałe jedno z istniejących okienek 

obsługi. 

W swojej interpelacji wskazują Państwo również, że z uwagi na likwidację filii 

Wydziału Komunikacji i Transportu zdarzają się przypadki przemeldowywania się 

mieszkańców Gminy Dobra i Gminy Kołbaskowo do Szczecina i Gryfina. Z całą 

pewnością można w tym miejscu stwierdzić, że muszą być to przypadki 

odosobnione, gdyż nie zaobserwowano zmniejszenia wpływów do budżetu Powiatu 

Polickiego z tytułu rejestracji pojazdów. Niejednokrotnie również docierają do nas 

wręcz odwrotne pytania od mieszkańców Szczecina o prawną możliwość 

przerejestrowania pojazdu właśnie w Policach, tak aby przyspieszyć całą procedurę. 

Należy również pamiętać, że otwarcie w 2022 r. filii Wydziału Komunikacji 

i Transportu na terenie Gminy Dobra lub Gminy Kołbaskowo wiązać się będzie nie 

tylko ze znalezieniem pomieszczeń na ten cel oraz ich dostosowaniem 

i wyposażeniem ale również z koniecznością zatrudnienia co najmniej 

2 dodatkowych pracowników. Jednocześnie informuję, że sama możliwość 

zaplanowania środków finansowych na ten cel zostanie rozpatrzona w toku prac nad 

konstruowaniem projektu budżetu Powiatu Polickiego na 2022 r. po oszacowaniu 

kosztów realizacji tej inwestycji.  

Tak jak deklarowałem wielokrotnie, Zarząd Powiatu w Policach skrupulatnie 

analizuje bieżącą sytuację i nie wyklucza zmiany decyzji w sprawie uruchomienia 

filii, jednakże musi to być poparte nie tylko krytyką wprowadzonych zmian, 

a również faktami ekonomicznymi oraz przesłankami formalnymi dającymi 

podstawę do podjęcia decyzji o wykorzystaniu środków publicznych. 

 

Na oryginale właściwy podpis 
Starosty Polickiego 

Andrzeja Bednarka 

 

 
Otrzymują do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 

2. ST 

3. SW 

4. SC 

5. SP 


