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Na podstawie ań. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z2015 r. poz.
355 i 529) postanawia się, co następuje:

§ 1. W regulaminie Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi z dnia 11 czenuca 2014 r.,
zmienionym regulaminem z dnia 8 lipca 2014 r. oraz regulaminem z dnia 29 września 2014 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) w§7wpkt4:

a) po lit. j dodaje się lit. ja w brzmieniu:
,,ja) Zespół do spraw Zamowień Publicznych,",

b) uchyla się lit. k;

2) w § 21b:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) prowadzenie ustaleń teleinformatycznych w trybie ań. 2Oc oraz 2oda ustawy z dnia

6 kwietnia 1990 r. o Policji;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
,,9) pozyskiwanie danych teleinformatycznych na zlecenie jednostek Policji w trybie ań.

20c oraz 20da ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r, o Policji.";

3) w§ 29wust. 1 po pkt6 dodaje się pkt6a-6cw brzmieniu:

,,6a) prowadzenie działan umozliwiających udział Komendy i jednostek policji
w programach finansowanych z funduszy pomocowych;

6b) pozyskiwanie środkow z funduszy pomocowych oraz rozliczanie ich wykozystania;
6c) planowanie, koordynowanie i monitorowanie działan komórek organizacyjnych

Komendy i jednostek Policji związanych z realizaĄą zadan finansowych z funduszy
pomocowych;";

4) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

,,§ 36a. Do zadan Zespołu do spraw Zamowień Publicznych nalezy w szczególności:

1) wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamowień publicznych
w Komendzie oraz koordynowanie i nadzorowanie działań komorek organizacyjnych
Komendy w tym zakresie;

2) obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
3) opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych i sprawozdań wymaganych

przepisami;
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4) opracowywanie wewnętrznych aktow prawnych niezbędnych dla realizacji zadań
z zakresu udzielania zamówień publicznych w Komendzie.";

5) uchyla się § 37.

§ 2. Regulamin wchodziw życie z dniem '1 |ipca 2Q15 r.
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uzAsADNlENlE

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi opracowano
w związku z likwidacją Sekcji do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
i utworzeniem nowej komórki organizacyjnej tj. Zespołu do spraw Zamowień Publicznych.

Przyjęte rozwiązanie zostało poprzedzone szczegółową analizą funkcjonowania wskazanej
komorki organizacyjnej, która wykazała potrzebę rozdzielenia zadań z zakresu zamówień
publicznych i funduszy pomocowych orazzaangażowania mniejszejliczby etatów do ich realizaĄi.
Zadania dotyczące funduszy pomocowych dotychczas realizowane przez Sekcję do spraw
Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych będą realizowane przez Wydział Finansów.

Ponadto dokonano zmian w zakresie zadan realizowanych przez Wydział do Walki
z Cyberprzestępczością z uwagi na konieczność dostosowania niniejszego regulaminu
do obowiązujących przepisow oraz zachowan ia właściwej term inolog i i.

Wejście w zycie regulaminu nie spowoduje skutkow finansowych w budzecie Policji.


