PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA Ś LĄSKA
z dnia

DRUK NR

5,(16

w sprawie przyj ęcia raportu z wykonania „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Ruda Ś ląska" za lata 2011-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z pó źniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 oraz art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z pó źniejszymi zmianami), w zwi ązku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232
z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

5 1. Przyj ąć raport z wykonania „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
dla miasta Ruda śląska" za lata 2011-2014, stanowi ący załącznik do niniejszej uchwa ły.

5 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Ś ląska.
5 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z aktualnie obowi ązuj ącym przepisem art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony ś rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pó źniejszymi
zmianami), ustawodawca, w celu realizacji polityki ochrony

środowiska, zobowi ązał organy

wykonawcze województw, powiatów i gmin do sporz ądzania i przyj ęcia odpowiednio wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony

środowiska, uwzgl ędniających cele zawarte

w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712).
Wypełniaj ąc powyższy obowi ązek ustawowy, Prezydent Miasta Ruda śląska sporządził
„Aktualizacj ę Powiatowego Programu Ochrony ś rodowiska dla miasta Ruda Śląska" przyj ętą Uchwałą
Nr PR.0007.34.2012 Rady Miasta Ruda ś ląska z dnia 23.02.2012 r. Ww. uchwa łą zmieniono w ca łości
Uchwałę Nr 387/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie śląskiej z dnia 30.12.2003 r. w sprawie
Powiatowego Programu Ochrony

środowiska dla miasta Ruda

Ś ląska (zmienion ą Uchwałą

Nr 359/XIX/2007 Rady Miasta Ruda śląska z dnia 30.11.2007 r.). Dokument zawiera cele i priorytety
ekologiczne wraz z wyszczególnieniem rodzaju i harmonogramu dzia łań proekologicznych
oraz wskazuje środki niezbędne do ich realizacji.
Przepis art. 18 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy stanowi, że z wykonania programów organ
wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporz ądza raporty, które przedstawia si ę odpowiednio
sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Przepisy ustawy - Prawo ochrony
środowiska nie określają wymaga ń dotyczących zakresu i formy raportu.
Przedstawiony Raport, stanowi ący załącznik do niniejszej uchwały, dotyczy zada ń wskazanych
w Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony ś rodowiska dla miasta Ruda Śląska obejmuj ących
lata 2011-2014. Ma on służyć ocenie realizacji zada ń i celów ustalonych uj ętych w Programie.
W świetle powyższego podj ęcie niniejszej uchwa ły jest zasadne.
Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie powiatowym
uchwała musi być podj ęta zwykłą większością głosów w obecno ści co najmniej połowy ustawowego
składu Rady, w głosowaniu jawnym.
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