
UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.               
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy                   
w rodzinie (t. j.Dz. U. z 2015r. poz. 1390) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022  wprowadza się następujące zmiany:

1) W pkt 5 Programu  Harmonogram dokonuje się następujących zmian:

a) zmienia się termin realizacji celu 1., który po zmianach otrzymuje brzmienie:”2019-2022- dwa razy do 
roku".

b) zmienia się termin realizacji celu 3, który po zmianach otrzymuje brzmienie: "2019-2022".

2) zmienia się treść pkt 6 Programu, który po zmianach otrzymuje brzmienie: "6. Monitoring i ewaluacja 
Programu.  Monitoring  będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących realizowanych działań w ramach tego 
Programu oraz ocenie aktualności Programu w kontekście potrzeb przedstawianych corocznie Zarządowi 
Powiatu wraz z rocznym sprawozdaniem   z działalności PCPR. W przypadku konieczności zmiany 
postanowień Programu w związku ze zgłoszonymi potrzebami podejmowane będą działania aktualizujące 
Program stosownie do potrzeb, poprzez zmianę treści Programu.  Dodatkowym narzędziem monitoringu będzie 
stała obserwacja i nadzorowanie realizacji działań wynikających   z przyjętego Programu, w tym reagowanie na 
zmianę sytuacji i dostosowanie treści Programu do zmieniającej się sytuacji. Koordynatorem Programu jest  
Specjalista Pracy Socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotem 
ewaluacji będzie ocena skuteczności podejmowanych działań w oparciu o analizę założonych wskaźników, 
określająca stopień realizacji celów Programu."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań
powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. "Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022" „został opracowany i przyjęty na Sesji Rady Powiatu
Rawskiego Uchwałą Nr III/19/2018.. W związku z prowadzonym monitoringiem założonych działań
w Programie, zachodzi konieczność jego modyfikacji.
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