
UCHWAŁA NR 225.V.2018 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 11 stycznia 2018 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kępno           

na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 

519 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno 

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Modrzejewskiego, 

Zarząd Powiatu  Kępińskiego  

uchwala co następuje: 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępno na lata 

2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący  Zarządu Powiatu     -     Witold Jankowski                 /-/ 

Członek Zarządu Powiatu                   -     Grażyna Jany                      /-/ 

Członek Zarządu Powiatu                   -     Krystyna Możdżanowska    /-/ 

Członek Zarządu Powiatu                  -     Zenon Kasprzak                  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu                  -     Michał Błażejewski               /-/ 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 225.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 11 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kępno                  

na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. 

W dniu 14.12.2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, reprezentowany przez 

pełnomocnika Pana Rafała Modrzejewskiego, zwrócił się do Zarządu Powiatu Kępińskiego o 

zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępno na lata 2017 – 

2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. 

Przedmiotowe opracowanie będzie podstawowym dokumentem koordynującym 

działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy Kępno. Program podsumowuje stan 

środowiska gminy oraz zawiera zestawienie jego słabych i mocnych stron. Zawiera również 

cele i zadania, które winien realizować samorząd gminny i inne podmioty w celu ochrony 

środowiska. 

Analizując przedłożony projekt „Programu ….” stwierdzono, iż odpowiada on 

wymogom stawianym tego typu dokumentom, a cele i priorytety w nim zawarte zgodne są z 

wytycznymi Ministerstwa Środowiska (Wytyczne do opracowania wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska – Warszawa 02.09.2015 roku). 

Dokument ten wpisuje się również w Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kępińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest pozytywne zaopiniowanie projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępno na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 roku” i podjęcie stosownej uchwały w przedmiotowym zakresie. 

 

 

            STAROSTA KĘPIŃSKI 

                    /-/ WITOLD JANKOWSKI 


