REGULAMIN
Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
z dnia 5 listopada 2014 r.
zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.1)) postanawia się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z dnia 8 maja 2012 r.
zmienionym regulaminem z dnia 14 listopada 2013 r., z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz z dnia
13 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 uchyla się pkt 7;

2)

w § 12:
a)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej i przestępczości,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, między innymi przez:
a)

ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży w tym współdziałanie z innymi służbami w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich,

b)

tworzenie i uczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej,

c)

współpracę z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz właściwymi
komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji,

d)

współdziałanie z komórką organizacyjną właściwą do spraw prasowo – informacyjnych Komendy w zakresie informowania opinii publicznej, za pośrednictwem
środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie
powiatu mińskiego,

e)

organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań rozpoznawczych (operacyjnych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich,

f)

prowadzenie postępowań opiekuńczych według właściwości i zakresu określonego odrębnymi przepisami oraz współdziałanie z sądami rodzinnymi i nieletnich
w tym zakresie,

g)

organizowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz
dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych w sferze patologii społecznych to
jest: narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień, bezdomności, żebractwa itp.;”,

b)

uchyla się pkt 22,

c)

pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia
zawodowego dla policjantów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji,
o których mowa w § 8 ust. 1, w zakresie problematyki prewencji z uwzględnieniem tematyki nieletnich;”;

3)

1)

uchyla się § 14.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r.
poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian
ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Komendant Powiatowy Policji
w Mińsku Mazowieckim
mł. insp. mgr Robert ŻEBROWSKI

W porozumieniu:
Komendant Stołeczny Policji

insp. Michał DOMARADZKI
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UZASADNIENIE
Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wynika z konieczności przekształcenia Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii w Zespół do spraw Nieletnich i Patologii funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Wydziału Prewencji komendy.
Jest to działanie mające na celu zapewnienie sprawniejszego nadzoru nad realizacją
zadań w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich na obszarze działania Komendanta
Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.
Wprowadzona zmiana spowoduje skutki finansowe w budżecie Komendy Stołecznej
Policji.
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