
ZARZADZENIE Nr 44 /2020

WOJTA GMINY MINSK MAZOWIECKI

z dnia 8 czerwca 2020

w sprawie powolania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie
rolnym w 2020 r. ( Dz. U. 2019 poz. 1040 ) zarz^dzam, co nast^puje:

§ 1.1 Z dniem 8 czerwca 2020 r. powoluj^ Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Minsk Mazowiecki w nast^puj^cym
skladzie:,

1) Jolanta Damasiewicz - Zast^pca Gminnego Komisarza Spisowego

2) Anna Zablocka - Koordynator

3) Lidia Nowak - Czlonek

4) Albert Woznica - Czlonek

2. Siedzib^ Gminnego Biura Spisowego jest Urz^d Gminy Minsk Mazowiecki, 05-300 Minsk
Mazowiecki, ul. Chelmohskiego 14.

§ 2. Do zadah Gminnego Biura Spisowego
a. uczestnictwo w szkoleniu organizowanym do PSR 2020 r;
b. przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej w scislej wspolpracy

z WBS i przyj^t^ iiniq komunikacji, opartej na materialach przygotowanych w CBS, majqcej
na celu nabor wystarczajqcej liczby kandydatow na rachmistrzow terenowych i
monitorowanie jej oddzialywania;

c. zorganizowanie szkolenia dla kandydatow na rachmistrzow terenowych zgodnie z zapisami
§ 19 i wspolnie z czlonkami WBS dokonanie kwalifikacji osob spelniajgcych wymogi
konieczne do pracy w charakterze rachmistrza spisowego;

d. przekazywanie do WBS meldunkow o przebiegu prac spisowych na terenie gminy;
e. kontrola przebiegu realizacji spisu oraz bezzwloczne zglaszanie do GKS wszelkich

problemow organizacyjnych, a do WBS wszelkich problemow metodologicznych nie
rozstrzygni^tych instrukcyjnie;

f. udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym we wszystkich sytuacjach zagrazaj^cych
bezpieczehstwu rachmistrzow lub mog^cych spowodowac niekompletnosc wynikdw spisu;

g. sporz^dzenie raportu z przebiegu spisu rolnego i przeslanle drogq e-mailow^ do WBS 1)
aktualizacja przedspisowa,

§ 3. Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Zast?pcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
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