
UCHWAŁA NR 141/2019
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, stanowiącym załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr 432/218 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,  wprowadza  się następujące zmiany:

1) w §10 ust. 1 pkt 9 dodaje się literę f w brzmieniu „ f) Rzecznikiem Praw Rodziny;”

2) w §14 ust. 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „13) Rzecznik Praw Rodziny – RPR;”

3) po §36 dodaje się § 37. w brzmieniu; „§ 37.  Rzecznik Praw Rodziny Do podstawowych zadań Rzecznika 
należy:

1) monitorowanie i podejmowanie działań przestrzegania praw rodziny przez instytucje samorządowe oraz 
interweniowanie gdy dochodzi do ich naruszenia;

2) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń oraz analiza istniejących aktów prawnych w zakresie zasady 
wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz zasady poszanowania integralności rodziny;

3) realizacja Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”;

4) promowanie, upowszechnianie i propagowanie rozwiązań gwarantujących zachowanie naturalnej tożsamości 
małżeństwa i trwałości rodziny m.in. poprzez organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych 
i informacyjnych, współpracę z lokalnymi i krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców działającymi w obszarze ochrony małżeństwa i rodziny, uczestnictwo 
w kontaktach Powiatu z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze 
problematyki społecznej i rodzinnej;

5) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji ograniczenia wykluczenia społecznego ze względu na 
macierzyństwo, rodzicielstwo czy wielodzietność;”

4) dotychczasowe   paragrafy oznaczone numerami  od 37 do 76  otrzymują kolejną numerację paragrafów 38 do  77;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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