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w sprawie przystapienia do konkursu na stanowisko dyrektora
Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Sierpcu oraz wyboru
przedstawicieli organu prowadzacego do Komisji Konkursowej

         Na podstawie @ 60 ust. I Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) oraz art. 36a ust. 2
w zwiazku z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemic oswiaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.) oraz @ 1 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub publicznej placowki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 201 Or. Nr 60, poz. 373)
- uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.
1. Przystapic do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Sierpcu.                                               .
2. Termin konkursu ustala si? na dzien 2{}.C^@/fhS.Qa..2fi^. o godzinie ..dl.... .

3. Ogloszenie o konkursie, ktorego ;resc stanowi zaiacznik nr 1 do nmiejszej
uchwaly zamieszcza si? na stronie intemetowej Starostwa Powiatowego
w Sierpcu oraz na stronie BIP Staro itwa Powiatowego w Sierpcu.

Regulamin konkursu i tryb
 @2.

pracy
Rozporzadzenie Ministra Edukacji

Komisji Konkursowej okresia
Narodowej z dnia 8 kwietnia 201 Or.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly
lub publicznej placowki oraz trybb pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 201 Or. ?60, poz. 373).

                                 @3.
1. W sklad Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum
Ksztalcenia Praktycznego
prowadzacego wejda:

w  Sierpcu jako przedstawiciele organu
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 1. Stan gospodario odpadami Romunalnyml w Poisce w iatach 2007-2009

    Wynikiem dokonanej przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie oceny

 stanu srodowiska w wojewodziwie mazowieckim w 2009 r. byto stwierdzenie, ze 'obszarern gene-

 ruj'acym najwiecej zagrozeri jest gospodarka odpadami, szczegolnie komunalnymi. Podobne byty

 ustalenia Kolegium Wojewody Mazowieckiego, ktorych efektem byta seria spotkari Wojewody Mazo-

 wieckiego z jednostkami samorzadu terytorialnego. W ich trakcie wielokrotnie podkreslano koniecz-

 nosc zintensyfikowania dziaiari na rzecz uporzadkowania gospodarki odpadami komunalnymi woje-

 wodztwa mazowieckiego w celu skutecznego ogr.anicze-nia zasrniecania regionu. Zaprezcntowane

 zosta'y takze rozwiazania inwestycyjne i organizacyjne, kt6re w wielu grninach wplynety znaczaco

 na poprawe efek1ywno?.ci gospodsrki odpadami komunalnymi.

   W skali kraju w ciagu kilku ostatnich lat nastapi) wyrazny spadek ilosci odpadow komunalnych,

 odbieranych w sposob zorganizowany od wtescicieli nieruchomosci, Mozna to wiazac z faktem

 coraz lepszego dokumentowania ilosci zbieranych odpadow, wyposazenlem ski-adowisk odpadow

w wagi, ale takze ze zmianami charakteru konsumpcji. W roku 2008 odsetek odpadow komunal-

 nych zebranych poza gospodarstwami domowymi, byt o 1,3% wyzszy, niz v>' 2007 r. Wzrasta ilosc

 odpadow zbieranych selektywnie, co rowniez vvp'yvi/a na zmniejszenie ilosci zbieranych

 zmieszanych odpadov/ komunalnych.

   Jak wynika z danych Glownego Urzgdu Statystycznego, w roku 2008 w Polsce powslato ogolem

 124 974 tys. Mg odpadow, z czego 10 036 tys. Mg (8,03%) stanowity zebrane odpady komunalne,

zas 114 938 tys. Mg (91,97%) stanowily odpady z dzialalnosci gospodarczej (tz^v. odpady z wytacze-

niem odpadow komunalnych). W roku 2009 w Polsce powstalo ogolem 121 096,6 tys. Mg odpadow,

z czego 10 053,5 tys. Mg (8,30%) stanowily zebrane odpady komunalne, zas

 111 060,2 tys. Mg (91,70%) stanowily odpady z dziatalnosci gospodarczej. Wystapit wzrost o 0,2%

ilosci zebranych odpadow komunalnych, przy rownoczesnym spadku wytworzonych odpadow prze-

mystowych.

   Daje si? zaobserwowac. znaczne zroznicowanie w ilosci odpad6w zebranych, przypadajacych

na jednego mieszkanca: od 324 kg w wojew6d/:1wie mazowieckim do 162 kg w wojewodziwie

swietokrzyskim, przy sredniej dia calego kraju 264,5 kg na jednego mieszkanca w roku 2007 oraz

263,3 kg na jednego mieszkanca w roku 2008. W roku 2009 na jednego mieszkanca przypadafy

okoto 264 kg zebranych odpadow komunalnych, najwiecej zebrano w dolnoslaskim - 344 kg.'Sza-

cuje sie, z.e ilosc odpadow rzeczywiscio wytworzonych przez jednego mieszkanca wynosila ok.

320 kg w 2008 r. i ok. 316 kg w 2009 r. Utrzymuja siei duze rozbieznosci pomiedzy iloscia odpa-

dow odbieranych a szacowana iloscia/ odpadow wytvi'orzonych. Wynosiiy one w 2008 r. od okoio

93 kg w Vi'ojewodztwie fodzkim do okolo 29 kg v-/ podkarpackim, W 2009 r. w wojew6dzlwie pod-

laskim roznica miedzy iloscia odpadow wytworzonych a zebranych wynosiia srednio 85 kg w prze-

liczeniu na jednego mieszkanca i byla najwieksza w Polsce, przy sredniej krajowej 52 kg/ miesz-

kanca. W mazov/ieckim roznica ta wynosita 60 kg. N&jwiecej odpadow komunalnych w roku 2009

zebrano w wojewodztwie dolnoslaskim, mazowieckim, slaskim i wielkopolskim, natomiast najmniej

w lubuskirn, opolskirn, podiaskim i swietokrzyskim.

   Z ilosci 9 354 tys. Mg zebranych w roku 2008 ogotem odpadow komunalnych (bez wyselek-

cjonowanych), 6 428 tys. fvig (68,72%) pochodziio z gospodarstw o'omowych, 2 405 '(ys. Mg

(25,71%) pochodzito z handlu, malego biznesu, blur i inslyfucji, zas 521 iys. Mg (5,57%) z usKig

komunalnych. Bardzo podobnie byto w roku 2009. Z terenu miast zebrano 81,88% odpadow, ze

wsi 18,12%; przy czym odpady odebrane z gospodarstw domowych w miescie stanowii'y 80,23%

zebranych stalych odpadow komunalnych. Na skladowiskach zdeponowano 8 693 Iys. Mg

(92,93%) zebranych odpadow komunalnych.. procesom przeksziutearlia biologicznego poddano



262 tys- Mg (2,80%), zas termicznie przeksz'ateono tyiko 63 tys. Mg (0,67%). Z zebranych zmie-

szanych odpadow komunalnych wysegregowano 336 tys. Mg (3,60%). W roku 2009 ze zmiesza-

nych odpadow komunalnych wysegregowano 795,8 tys. Mg (7,9%). W,roku 2008 selektywnie

zebrano 682 Iys. Mg stalych odpadow komunalnych, co sianowito 6,8% wszystkich odpadow

zebranych. Wsr6d zebranych selektyvi'nie odpadow stalych najwieksza Hose stanowity: szkto

(25,66%), papier i tektura (21,26%), odpady bioo'egradowalne (18,04%) oraz odpady wielkogaba-

rytowe (14,22%), Najwiecej odpadow wyselekcjonowano w wojewodztwach: slqskim, mazowieckim,

malopolskim; najiTiniej w swietokrzyskim i podlaskim, W porownaniu z rokiem poprzednim, w 2008 r.

zwiekszyt sie udzial odpad6v'v zebranych selekiywnie z 5,1% do 6,8%, a zmalaia ilosc odpadow

deponowanych na sktadowiskach odpadow z 95,06% do 92,93%. W 2009 r. selektywnie zebrano

788,9 tys. Mg odpadow (wzrost o 7,8%), natomiast rnasa odpadow zdeponowanych na sktadowis-

kach zmniejszyla si? o 9,6%. Mimo pewnych zmlan na lepsze, w stosunku do innych krajow Unii

Europejskiej, Polska pozostaje na szarym kortcu pod wzgl@dem innych, niz skfadowanie, sposobow

unieszkodliwiania odpadow/.

            Odpady komunaine wytworzone i zebrane na 1 mieszkanca w 2009 r.

Kujawsko-pomorskie

Warmirtsko-mazurskie

        Wielkopolskie

 Zachodniopomorskie

   Zgodnie z irakta'iem Akcesyjnym, zosta) opracowany raport: ..Informacja na temat dostosowania

skiadowisk odpadow komunalnych w Polsce do wymagan dyrektywy Rady 1999/31AVE w sprawie

sktedowania odpad6w za rok 2007". Cel posredni na rok 2007 okreslat, ze na sktedowiskach odpa-

d6w, ktore nie spelniaja technicznych i organizacyjnych wymagan dyrektywy 1999/31/WE, dopuszcza

sie skladowanie maksymalnie 4 600 000 Mg odpadow, ij. 36% catoaci 12 800 000 Mg skiadowanych

odpad6w. W roku 2007 na sktadowiskach odpadow kornunalnych skiadowanych byio 9 227 826 Mg

odpadow, z tego:

   <@ 7 411 425 Mg na sktadowiskach spetniajqcych v/ymagania dyrektywy 1999/31)WE,

   <@ 1 816 401 Mg na skladowiykach niespeiniajacyci'i wymagan dyrektywy 1999/31/WE.


