KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W  ŁOMŻY
woj. podlaskie




REGULAMIN

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

z dnia 9 listopada 2010 r.


ZMIENIAJĄCY REGULAMIN
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY


Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) 	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. 521, 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 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r., Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108.)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Komendy Miejskiej Policji w Łomży z dnia 11 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

	w § 7 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:


„6a)	Wydział Patrolowo-Interwencyjny,”;

	w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„2.	I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Prewencji, Wydziałem Patrolowo-Interwencyjnym, Wydziałem Sztab Policji, Wydziałem Ruchu Drogowego.”;

	§ 16 otrzymuje brzmienie:


„§ 16.	Do zadań Wydziału Prewencji należy:

	organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie służb dzielnicowych, wykroczeń i prewencji kryminalnej

pełnienie służby obchodowej;
współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania jednostki;
organizowanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w tym zakresie;
analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;
podejmowanie działań, tworzenie i realizacja programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

	zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

zwalczanie przestępczości i zjawisk patologicznych (w tym dotyczących nieletnich),
aktywizowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz bezpieczeństwa;

	współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz realizacji programów prewencyjnych z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i mediami;

prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie funkcjonariuszy w roli oskarżyciela publicznego, wnoszenie środków odwoławczych od wyroków sądów, rozpatrywanie zażaleń na nie wniesienie wniosku o ukaranie do sądu;
wykonywanie czynności procesowych i porządkowych zleconych przez uprawnione podmioty;
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, stosowanie pouczeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego;
prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wykroczeń;
prowadzenie rozpoznania w poszczególnych rejonach dzielnicowych pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
przeprowadzanie wywiadów na żądanie uprawnionych podmiotów, wywiadów w sprawach cudzoziemców ubiegających się o określony status na terytorium RP oraz wywiadów dotyczących osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
koordynowanie czynności oraz wydawanie decyzji Komendanta dotyczących zobowiązań cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP;
przygotowywanie postanowień w sprawach opinii okresowych o pracownikach ochrony;
dokonywanie kontroli warunków przechowywania broni przez osoby fizyczne posiadające zezwolenie na broń wyłącznie na polecenie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji bądź osoby przez niego upoważnionej;
prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na broń znajdującą się w gestii Komendanta oraz aktualizacja systemu ”Broń” w KSIP;
udzielanie pomocy policjantom jednostki Policji przy wykonywaniu czynności wymagających znajomości terenu i osób;
prowadzenie poszukiwań osób w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w odrębnych przepisach resortowych;
współdziałanie w zakresie działań porządkowych w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych, budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;
współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami KWP w Białymstoku i stosownymi komórkami Komendy;
współdziałanie przy planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu przygotowań obronnych Komendy w zakresie merytorycznej odpowiedzialności i kompetencji oraz współpraca w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
	organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie czynności związanych z funkcjonowaniem garaży KMP oraz magazynu dowodów rzeczowych w postaci pojazdów mechanicznych i innych przedmiotów o znacznych rozmiarach”.


	po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:


„§ 16a.	Do zadań Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego należy:

organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie służb patrolowych;
pełnienie służby patrolowej;
realizowanie zagadnień dotyczących kynologii policyjnej;
ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i obszarach przywodnych;
zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania jednostki oraz organizowanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania w tym zakresie;
wykonywanie czynności porządkowych zleconych przez uprawnione podmioty;
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, stosowanie pouczeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego;
prowadzenie prostych form pracy operacyjno-rozpoznawczej pod katem rozpoznania osobowego, terenowego, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
koordynowanie czynności oraz wydawanie decyzji Komendanta dotyczących zagadnień z zakresu funkcjonowania Wydziału;
udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych  i osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
udzielanie pomocy policjantom jednostki Policji przy wykonywaniu czynności wymagających znajomości terenu i osób;
zabezpieczenie miejsc zdarzeń oraz prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych o dokonanie przestępstwa lub wykroczenia;
podejmowanie działań porządkowych w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych, budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;
podejmowanie pościgów i zorganizowanych działań pościgowych za sprawcami przestępstw zbiegłymi z miejsca zdarzenia;
prowadzenie analiz i sprawozdawczości dotyczącej działalności służb zewnętrznych;
planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wyszkolenia strzeleckiego;
współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami KWP w Białymstoku i stosownymi komórkami Komendy;
planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowań obronnych Komendy w zakresie merytorycznej odpowiedzialności i kompetencji oraz współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej”.

§ 2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2010 r.



KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W ŁOMŻY

mł. insp. Andrzej Ryński

								z up. I ZASTĘPCA
						KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ŁOMŻY
								 Mł. insp. Robert Marciniak






w porozumieniu:


PODLASKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

insp. Igor Parfieniuk



UZASADNIENIE

Komendant Miejski Policji w Łomży na podstawie art. 6g ustawy z dnia 01 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zmianami) wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy.
Uwzględniając przepis art. 7 ust. 4 ustawy o Policji Komendant Miejski Policji w Łomży zobowiązany jest ustalić regulamin Komendy Miejskiej Policji w Łomży w porozumieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji. Zmiana regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Łomży z dnia 11 marca 2010r. jest podyktowana potrzebą przekształcenia Referatu Patrolowo-Interwencyjnego w Wydział Patrolowo-Interwencyjny, co pociąga za sobą konieczność określenia zadań przypisanych tej komórce organizacyjnej oraz zmiany zadań wykonywanych przez Wydział Prewencji. Zmiany powyższe mają na celu podniesienie efektywności wykonywanych czynności służbowych w służbie prewencyjnej.

