ZARZĄDZENIE NR 32/2020
WÓJTA GMINY RADECZNICA
z dnia 04 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Rolnego w 2020 roku
Na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Radecznica w następującym składzie:
1) Edyta Dubiel – Sekretarz Gminy – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) Magdalena Krzyszczak – inspektor ds. gospodarki komunalnej – koordynator gminny
3) Elżbieta Kowalczyk – inspektor ds. rolnictwa i geodezji, pełnomocnik ochrony
informacji niejawnych – członek GBS,
4) Urszula Piwowarek – inspektor ds. ds. podatków i opłat lokalnych – członek GBS,
5) Ewa Skawińska – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów – członek GBS.
2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego ze stanowiskiem komputerowym do przekazania
danych w ramach samospisu jest Urząd Gminy Radecznica, ul. B. Prusa 21,
22-463 Radecznica.
3. Pracami GBS kieruje Gminny Komisarz Spisowy a w razie jego nieobecności - Zastępca
Gminnego Komisarza Spisowego.
4. Biuro pracuje w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Gminy w Radecznicy.

§ 2.
1. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
1) przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej we współpracy
z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym,
2) nabór terenowych rachmistrzów spisowych,
3) kontrola przebiegu realizacji spisu,
4) wsparcie rachmistrzów spisowych,
5) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji
szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych,
6) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy
przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie
kandydatów na rachmistrzów terenowych,
7) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego,

8) obsługa i pomoc przy przekazywaniu danych w ramach samospisu internetowego
w siedzibie Gminnego Biura Spisowego na utworzonym, do tego celu stanowisku
komputerowym.
2. Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują swoje obowiązki wynikające ustawy
z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1728) oraz jej aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania
i sposób przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY
Marian Szuper

