
       art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach, usuniecie tych odpadow. Wojt, burmistrz, prezydent miasta
       powinien takze powiadomi6 marszatka wojewodztwa, ktory jest organem wtasciwym do wyda-
       nia decyzji o wymierzeniu optaty podwyzszonej wtadajacemu powierzchnia ziemi, jako dom-
       niemanemu wtascicielowi porzuconych odpadow.

    B Po wejsciu w zycie ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, gmina, oprocz
      obowiazku zapewnienia warunkow do zbierania odpadow zuzytego sprzetu elektrycznego'
       i elektronicznego, ma takze zadanie udostepniania mieszkancom na stronie internetowej oraz
      w sposob zwyczajowo przyjety, informacji o punktach zbierania zuzytego sprzetu elektrycz-
      nego i elektronicznego oraz o przedsiebiorcach, zbierajacych zuzyty sprzel'elektryczny i elek-
      troniczny.

    @ Wojt, burmistrz badz prezydent miasta jest obowiazany do sporzadzenia i przekazania do mar-
      szatka wojew6dztwa i Wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej rocz-
      nego sprawozdania, zawierajacego inforrnacje o rodzaju i ilosci odpadow .opakowaniowych
      zebranych przez gmine lub podmiot dziatajqcy w jej imieniu oraz rodzaju i ilosci odpadow
      opakowaniowych przekazanych przez gmine' (zwiazek gmin) !ub podmiot dziatajacy w jej imie-
      niu do odzysku i recyklingu wterminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego nastepujacego
      po roku, ktorego dotyczy sprawozdanie.

    Jednym z warunkow uzyskania poprawy i zmniejszenia r6znic miedzy iloscia odpad6v/ zebranych
 a odpadow wytworzonych, jest wieksza aktywnosc gmin w kontroli wtascicieli nieruchomosci
 w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystosci i porzadku w gminie oraz korzystanie
 przez organ wykonawczy gminy z uprawnieri kontrolnych w odniesieniu do przedsi^biorcow, pro-
 wadzacych dziatalnosc w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci.
 Niezbedne jest takze, aby w kazdym przypadku stvi/ierdzenia nielegalnego sktadowania lub maga-
 zynowania odpadov/, wojt, burmistrz, prezydent miasta wykorzystywat swoje uprawnienia, wyni-
 kajqce z art. 34 ustawy o odpadach.

    Wojtowie, burmistrzowie, prezydenci miast maja obowiazek wydawania decyzji administracyjnych
 w celu sukcesywnej likwidacji dzikich skfadowisk odpadow. Jak wynika ze sprawozdari, nad-
 sytanych do Ministerstwa Srodowiska przez zarzady wojewodztw, w wielu wojewodztwach, w tym
w wojew6dztwie mazowieckim, zadanie to jest realizowane na biezaco. Jednakze ze wzgledu na
 utrzymujaca si^ duza liczbe dzikich wysypisk i pojawianie sie nowych, po zlikwidowaniu starych
wysypisk, co potwierdzaja dane, publikowane przez Gtowny Urzad Statystyczny, niezbedne jest
zwiekszenie aktywnosci administracji publicznej w tym zakresie.

   Na przefomie 2009/2010 Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska podjat monito-
rowanie sposobu realizacji przez gminy obowiazku, okrestonego w art. 3 us1. 6a) ustawy z dnia
 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. W listopadzie 2009 r. Mazowiecki
Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska zwrocit sie do 314 organow wykonawczych jednostek
samorzadu terytorialnego z prosba o odwrotne przekazanie na adres Wojewodzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Warszawie wladomosci ..email" o adresie strony internetowej, pod kt6rym
zostata zamieszczona informacja o znajdujacych sie na terenie gminy zbierajacych zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, pochodzacy z gospodarstw domowych. W pierwszym terminie naptynety
odpowiedzi od 237 samorzadow. W grudniu 2009 r. zostato skierowane ponowne wystapienie do
tych gmin, ktore nie udzielity odpowiedzl w pierwszym terminie. Mimo uplywu daty 31 stycznia
2010 r., okreslonego jako termin nadsytania informacji, nadal z30 gmin brak byto jakiejkolwiek reak-
cji. W z'A'iazku z tym do tych gmin, ktore zaniedbaty udzielenia odpowiedzi na dwa kolejne pisrna
Inspekcji Ochrony Srodov/iska, zostato skierowane w trybie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji ochrony Srodowiska, wystapienie Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
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Zarzad Powiatu w Sierpcu

WNIOSEK

     Wydzial Oswiaty i Zdrowia wnosi pod obrady projekt uchwaly
w sprawie wyrazenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na przyjecie darowizny.

     Na posiedzeniu w dniu 20 Czerwca 2011 r. Rada Spoleczna SPZZOZ
w Sierpcu bedzie opiniowala przyjecie przez Samodzielny Publiczny Zespol
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu otrzymanych darowizn.
W przypadku podjecia stosownych uchwal w przedmiotowych sprawach,
zostana^ one dolaczone do niniejszego wniosku przed obradami Zarzadu
Powiatu w Sierpcu.

Z up.
Zbigniew C/ajkowski
o^y^^03^O^iaty, Rozwoju j Spraw S^ecznvch

W zaiaczeniu:
    1. Projekt uchwaly Zarzadu Powiatu w Sierpcu.    2. Uchwata Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjecia

       darowizny aparatury i sprzetu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespol
       Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.



 w Ptocku to szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, konkursy ekologiczne, festyny, wydaw-
 nictwa i materiaty promocyjne. Adresatami dziatalnosci szkoleniowej Centrum sa pracownicy sta-
 rostw oraz urz^dow miast i gmin, radni, soitysi, nauczyciele, dyrektorzy szkot i gminnych osrodkow
 kuitury, przedsiebiorcy. W warsztatach i festynach uczestnicza dzieci, mtodziez i nauczyciele. Z bib-
 lioteki RCEE korzystaja studenci, nauczyciele i uczniowie.

    W ciagu ostatnich dwoch lat edukacja ,,odpadowa" objeto .30 tys. osob. Regionalne Centrum
 Edukacji Ekologicznej w Ptocku jest laureatern licznych nagrod, mie'dzy innymi w Narodowym Kon-
 kursie Ekologlcznym ,,Przyjazni Srodowisku",

    Z fhysia o edukacji mieszkancow stolicy realizowany jest projekt Warszawa Stolica Czystosci.
 Projekt, dofinansowywany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 zaktada edukacje ekologiczna mieszkancow w celu przygotowania ich do petnego wykorzystania
 inwestycji zaplanowanych w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy. Celem bezposrednim projektu jest
 podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony srodowiska, a zwtaszcza selektywnej zbi6rki odpa-
 dow. W ramach projektu zaplanowano takie dziatania, jak:

   - organizacja szkoleri, konferencjl i seminariow z zakresu gospodarki odpadami, w tym selek-
     tywnej zbiorki odpadov/,

   - kampania informacyjna adresowana do mieszkancow miasta i przedsiebiorcow,
   - targi ekologiczno,
   - szkolny program edukacji ekologlcznej, konkursy dia uczniow, nauczycieli i mieszkancow
     stolicy,

   - promocja projektu w prasie, ernisja plakatow, ulotek i kalendarzy edukacyjnych,
   - biezaca informacja o projekcie pod adresem www.stolicaczystosci.pl
   Przykiadem dziatari edukacyjnycli moze bye Miasto Ostrot$ka, ktore w celu propagowania tresci

ekologicznych zawarto umowe z Radiem ,,OKO" i Radiem ,,Nadzieja". Co miesiac na ich antenie
emitowana jest 10 minutowa audycja ekologiczna o tematyce zwiazanej z gospodarka odpadami
i innymi aspektami ochrony srodowiska. Cze^stym tematem audycji jest problem szkodliwosci spa-
lania przez mieszkancow odpadow komunalnych w piecach centralnego ogrzewania lub w innych
miejscach do lego celu nie przeznaczonych. Problem zagospodarowania odpad6w komunalnych,
spalania smieci i inne tematy z zakresu ochrony srodowiska poruszane sa na organ izowanych co
roku festynach osiedtowych w zwiazku z obchodami Dni Ostroteki.

   Warto takze odwiedzic poswi$cone gospodarce odpadami strony internetowe: www.um.ciecha-
now.pl (ekologia), w\'vw.zuo.siedlce.pl/skladowisko.php www.mzrc.pl, www.zkns-losice.pl

   Wiele szczegotowych informacji na temat zasad selektywnego zbierania odpadow komunainych
mozna znalezc na stronie intemetowej Ministerstwa Srodowiska wv>'w.mos.gov,pl w zakladce srodo-
wisko > odpady > sprawy ogolne, gdzie jest dostepny ,,Poradnik z zakresu gospodarki odpadami
dia kazdego gospodarshva domowego", ktory zavifiera informacje o tym, co segregowa6, jak segre-
gowac i diaczego?


