KOMISARIAT POLICJI
W PAKOŚCI
KP-450/09

REGULAMIN
KOMISARIATU POLICJI W PAKOŚCI
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
zmieniający regulamin Komisariatu Policji w Pakości

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) postanawia
się, co następuje:
§ 1.
W regulaminie Komisariatu Policji w Pakości z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmienionym
regulaminem z dnia 6 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń,
Nieletnich i Patologii

– załącznik nr 2.”;

2) tytuł załącznika nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Zadania Jednoosobowego Stanowiska do spraw Wykroczeń, Nieletnich i Patologii”.
§ 2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 lutego 2009 r.

Komendant Komisariatu Policji
w Pakości
podkom. Przemysław Tulibacki
w porozumieniu:
Komendant Powiatowy Policji
w Inowrocławiu
podinsp. Jakub Wawrzyniak

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w regulaminie Komisariatu Policji związane są z wejściem
w życie zarządzenia nr 361 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Wspomnianym zarządzeniem znowelizowane zostało zarządzenie nr 1041 Komendanta
Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,
wskazujące m.in. jakie komórki można tworzyć w strukturach organizacyjnych Policji –
zmieniona została nazwa stanowiska samodzielnego na jednoosobowe stanowisko. Zmiany te
weszły w życie z dniem 26 marca 2009 r. z mocą od dnia 25 lutego 2009 r.

Zmiany wprowadzone niniejszym regulaminem mają pokrycie w budżecie jednostki.

