
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
  W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Pp-024 - 69/ 2016

REGULAMIN
                                                   z dnia  16 września  2016r.                    

zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r.
poz.355 ze zm.1) postanawia się, co następuje :

§ 1.

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. z dnia 14 listopada 2014 r.,
zmienionym regulaminem z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
     
1)   w  §  6  w  ust. 1 w  pkt  3   w  lit. c  średnik  zastępuje  się  przecinkiem  i  dodaje  się  literę  d
      w brzmieniu:

„d)   Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą;”.

2)  w § 8 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 7 w brzmieniu:
„7)   Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą.”.

3)  po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Do   zakresu     zadań   Posterunku    Policji    w    Nowym     Mieście   nad   Wartą
należy  w  szczególności:
1) realizowanie    zadań  służby   prewencyjnej  i  kryminalnej  na obszarze   gmin  Nowe

Miasto nad  Wartą i  Krzykosy;
2) rozpoznawanie  zagrożeń  przestępczością  oraz  wykonywanie  czynności  operacyjno-

rozpoznawczych  i  dochodzeniowo-śledczych  w  celu  ścigania  sprawców  przestępstw
i wykroczeń;

3) ujawnianie,  zapobieganie  i  zwalczanie  zjawisk  patologii  społecznej,  zwłaszcza  wśród
dzieci i młodzieży;

4) edukacja  mieszkańców  w  zakresie  uwarunkowań  dotyczących  utrzymywania  porządku
publicznego  oraz  aktywnego  udziału  w  przedsięwzięciach  profilaktycznych
podejmowanych na obszarze działania Posterunku Policji;

5) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.355, poz. 529, poz.1045,
poz.  1066,  poz.1217,  poz.1268,  poz.1890,  poz.2023,   poz.2281,  z  2016  r.  poz.147,  poz.437,  poz.669,  poz.904,
poz. 960.



6) kreowanie  w społeczności  lokalnej  pozytywnego  wizerunku Policji  oraz podejmowanie
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) współdziałanie z samorządem terytorialnym;
8) realizowanie  zadań  związanych  z  likwidacją  skutków  zdarzeń  drogowych  oraz

zabezpieczenie procesowe śladów i dowodów; 

9) prowadzenie działań profilaktycznych w celu kreowania lokalnej polityki przeciwdziałania
zagrożeniom w ruchu drogowym;

10) prowadzenie czynności wyjaśniających i dokumentacji w sprawach o wykroczenia.
2.Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą wykonuje inne niż wymienione w ust.1

zadania  zlecone  przez  Kierownictwo  Komendy  oraz  współpracuje  z  komórkami
organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej w zakresie ich
działania.”.

§ 2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2016 roku. 

  Komendant Powiatowy Policji
                                                                                                 w Środzie Wlkp.

   
      insp. Paweł Wawrzyniak

W porozumieniu: 

Komendant Wojewódzki Policji 

    nadinsp. Tomasz Trawiński
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