Komisariat Policji w Chorzelach
L.dz. PPsz-I-1-95/15

REGULAMIN
KOMISARIATU POLICJI W CHORZELACH
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRZASNYSZU
Z DNIA 01 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
355 – ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu z
dnia 22 grudnia 2014 r. (ze zm.) ustala się, co następuje:
§ 1.
W regulaminie Komisariatu Policji w Chorzelach Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu
z dnia 14 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany :
1) uchyla się § 7.
§ 2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 24 czerwca 2015 r.
KOMNDANT KOMISARIATU
POLICJI
W CHORZELACH
nadkom. Dariusz Andrzejewski
W porozumieniu:
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W PRZASNYSZU
insp. Zbigniew Listwon

Uzasadnienie
Niniejsza zmiana w regulaminie Komisariatu Policji w Chorzelach jest podyktowana
wejściem w życie, z dniem 24 czerwca 2015 r., zarządzenia Nr 13 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2015 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji (Dz.Urz. KGP z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 39). Wymienione zarządzenie uchyla
dotychczasowy § 31 ust. 1 pkt 10, który stanowił, iż do zakresu działania komisariatu Policji
należy przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków. Zgodnie z
zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 czerwca 2015 r., z dniem 24
czerwca 2015 r. został jednocześnie rozszerzony zakres działania komendy powiatowej
Policji o „przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do
komendy powiatowej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta
powiatowego Policji” (§ 30 ust. 1 w pkt 25 lit. o). Zgodnie z powyższym, organem
właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do komisariatu Policji jest
komendant powiatowy Policji.
Wprowadzenie regulaminu nie spowoduje skutków finansowych obciążających budżet
jednostki Policji.

