Zarz4dzenie Nr . . . ...........;.:.,
Burmistrza Miasta Dzialdorvo
- Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia..-...........

w sprawie powolania Gminnego Biura Spisowego do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego
w mie5cie Dzialdowo w 2020 roku.
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. lJ. z 2020 r., poz. 773 t. j.) oraz arl. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 t.
o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U.22019 r.,poz. 1728) zarz4dzam, co nastgpuje:

$ 1. Powotujg Gminne Biuro Spisowe do realizacji Powszechnego

Spisu Rolnego

w

mie5cie

Dzialdowo w 2020 roku w skladzie:
Sebastian Pawelski - Zastgpca Gminnego Komisarza Spisowego,
Jerzy Mikciriski - Koordynator Gminny.

zadania Gminnego Biura Spisowego maj4ce na wzglgdzie koniecznoSd
zapewnienia prawidlowego i sprawnego wykonl'wania prac spisowych:
1) uczestnictwo w szkoleniu do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku;
2) prowadzenie dzialan promujqcych Powszechny Spis Rolny;
3) przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej maj4cej na celu nab6r
wystarczaj4cej liczby kandydat6w na rachmistrz6w terenowych;
wsp6lnie
zorganizowanie szkolenia dla kandydat6w na rachmistrz6w terenowych
z Wojew6dzkim Biurem Spisowym dokonanie kwalifikacji os6b spelniaj4cych wymogi konieczne
do pracy w charakterze rachmistrza terenowego;
5) rejestracja danych kandydat6w na rachmistrz6w terenowych w systemie ewidencji rachmistrz6w;
6) przekazywanie do Wojew6dzkiego Biura Spisowego meldunk6w o przebiegu prac spisowych
na terenie miasta Dzialdowo;
7) kontrola przebiegu realizacji spisu;
8) udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym we wszystkich sltuacjach zagraZaj4cych
bezpieczeristwu rachmistrz6w lub mog4cych spowodowai niekompletnoS6 wynik6w spisu;
9) zglaszanie w systemie zgloszen problem6w technicmych oraz zagadnien w zakresie organizacji
i metodologii spisu rolnego oraz monitorowanie stanu rozwiqzxtia zglaszanych problem6w;
10) zglaszanie do Wojew6dzkiego Biura Spisowego informacji o zagubieniu, ktadziezry wz4dzenia
mobilnego racknistrza terenowego;
11) sporz4dzenie raporhr przebiegl spisu rolnego przeslanie do Wojew6dzkiego Biura
Spisowego.
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