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REGULAMIN

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE

z dnia 20 listopada 2015 r.

ZMIENIAJĄCY REGULAMIN

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z

późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

 

 

    § 1. W regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w szczecinie z dnia 4 sierpnia 2015 ro-ku
wprowadza się następujące zmiany:

 

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74654/RegulaminKWP2015zmiana20listoad2015.pdf


1) w § 14 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

 

         „7a) uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta
Wojewódzkiego Policji;”;

 

   2) w § 29 otrzymuje brzmienie:

 

        „29. Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

 

kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Komendy, jednostek organizacyjnych1.
Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji albo przez niego nadzorowanych, a
także monitorowanie sposobu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi przez podmioty zew-nętrzne w2.
jednostkach organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego;

przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji w imieniu Ko-mendanta3.
Wojewódzkiego Policji;

rozpatrywanie i załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej, kierowanych do4.
Komendanta Wojewódzkiego Policji;

przeprowadzanie ustaleń w sprawach wynikających z bieżącej działalności komórek5.
organizacyjnych Komendy i jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego;

analiza ujawnionych zagrożeń i stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek6.
organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa zachodniopomors-
kiego oraz opracowywanie projektów zaleceń i wytycznych mających na celu eliminowanie
niepożądanych zjawisk;

wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Komendy i7.
jednostkach organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego;

realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w za-kresie8.
właściwości wydziału.”.

 

    § 2.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 



 

 

 

 

 
W porozumieniu:
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
gen. insp. Krzysztof Gajewski

 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W SZCZECINIE
nadinsp. Jarosław Sawicki

 

 

Uzasadnienie

 

         

          Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z
późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej
Komendy.

          Zmiana regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z dnia 4 sierpnia 2015 roku
wynika z wejścia w życie z dniem 6 września 2015 r. przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz. U. poz. 1195).

          W regulaminie zmieniającym regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie określono, iż
petycje skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie rozpatrywał będzie Wydział
Kontroli, przy współudziale merytorycznych komórek organiza-cyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie. Tym samym, w § 14 regulaminu Ko-mendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dodano
zadanie wspólne dla komórek organiza-cyjnych komendy: „uczestniczenie w procesie rozpatrywania
petycji złożonych do Komen-danta Wojewódzkiego Policji”.

          Zmiana regulaminu Komendy w pozostałym zakresie ma charakter porządkujący zada-nia
Wydziału Kontroli.
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