KOMISARIAT POLICJI
W GNIEWKOWIE
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REGULAMIN
KOMISARIATU POLICJI W GNIEWKOWIE
z dnia 30 maja 2011 r.
zmieniający regulamin Komisariatu Policji w Gniewkowie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§ 1. W regulaminie Komisariatu Policji w Gniewkowie z dnia 1 sierpnia 2007 r., zmienionym
regulaminem z dnia 6 października 2008 r. i regulaminem z dnia 8 kwietnia 2009 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w § 4 pkt 2:
a) uchyla się lit. c i d,
b) po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) Zespół Prewencji

– załącznik nr 6.”;

2)

uchyla się załączniki nr 3 i 4 do regulaminu;

3)

dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego

regulaminu.
§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.
Komendant Komisariatu Policji
w Gniewkowie
asp. szt. Piotr Rychwicki
w porozumieniu:
p.o. Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu
mł. insp. Wiesław Dzierbicki
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr
140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 251, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr
62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195,
poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626,
Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r.
Nr 53, poz. 273.

Załącznik do regulaminu
Komisariatu Policji w Gniewkowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Zadania Zespołu Prewencji
Zespół Prewencji realizuje zadania w zakresie:
1) pełnienia służby patrolowej i obchodowej;
2) ochrony życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra;
3) podejmowania działań mających na celu zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom
oraz innym zjawiskom patologii społecznej;
4) podejmowania działań ukierunkowanych na działalność informacyjno-propagandową,
której zasadniczy cel obejmuje włączenie społeczeństwa do współdziałania z Policją
w ramach realizowanych programów zwalczania przestępczości i organizowania
samoobrony społecznej przed przestępczością;
5) zabezpieczania obiektów zagrożonych przestępczością;
6) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju
w miejscach publicznych, środkach komunikacji publicznej, w ruchu drogowym oraz na
trasach ogólnodostępnych;
7) kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych
z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
8) wykonywania przez policjantów zadań wynikających z ustawy o Policji i innych aktów
prawnych;
9) prowadzenia systematycznego rozpoznania terenowo-osobowego na podległym terenie;
10) ujawniania przestępstw i wykroczeń na podległym terenie oraz zatrzymywania ich
sprawców;
11) utrzymywania stałego kontaktu z organizacjami społecznymi z podległego terenu,
działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości;
12) prowadzenia działań na rzecz ograniczenia przestępczości wśród cudzoziemców;
13) zabezpieczenia miejsc zdarzeń.

UZASADNIENIE

Rozkazem organizacyjnym nr 3/11 Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu
z dniem 1 czerwca 2011 r. wprowadzony został nowy etat Komisariatu Policji w Gniewkowie.
Zmiany wprowadzone w strukturze organizacyjno-etatowej jednostki polegają na likwidacji
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego i Zespołu Dzielnicowych i utworzeniu w ich miejsce
Zespołu Prewencji. Jest to zmiana porządkowa, wynikająca z konieczności uporządkowania
struktury organizacyjnej komisariatu i dostosowania jej do struktur pozostałych komisariatów
Policji.
Skutki

finansowe spowodowane wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi mają

pokrycie w budżecie jednostki.

