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ZARZĄDJNIE NR 0050.52.2020 
, 

Wójta Gl"ioy Słubice 


z dnia 8 cterwca 2020 r. 

I 

)V sprawię; utworzenia Gminnego Biura Spiso'f!ego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu 
Rolnegb w 2020 r. 

: 

Na podstawie art. 30 ust. i ustawy z dJa g marca 1990 f. o sarnon,ądzie gminnym (Dz. C, 
z 1020 r., poz. 713) oraz arŁ 18 ust 1 pkt 2 u~raVt] z dnia 31 lipca 20 i 9 T., o powsz,echnym spisie 
rolnym w 2020 r., (Dz. U. z 2019 L, poz. 1721) zarządzam, co na,tępuje: 

'§I
I 

Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Gminy w Słubicach, ul. Płocka 32, 
09~S33 Słubice, do realizacji zadań z zakre.u administracji rządowej zleconych na podstawie 
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o pm.vszechnynt spisie rolnym w 2020 r. (Dz. C. z 2019, poz. 1728), 
polegających na zorganizowaniu i przeprowa07..eniu prac spisowych na terenie Gminy Słubice, w 
następującym składzie: 	 I 

1. Renata Maślanka - Zastępca Gminnegp Komisarza Spisowego 

2, Kinga Maślanka ~ Koordynator Gmi~ego Biura Spisowego 

3, Jarosław Lenarcik- Członek Gminnegp Biura Spisowego 


§2 

Do zadań członków Gminnego Biura SpiSO\\iego należy: 
L uczestnictwo w szkoleniu organizo~l}m do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. 
2. 	 przeprowadzenie odpowiedniej akfii informacyjnej i popularyzacyjnej w ścisłej 

współpracy z Wojewódzkim Biurcl11 Spisowym i przyjętą linią komunikacji, opartej na 
materiałach przygotowanych w Certtralnym Biurze Spisowym, mającej na celU nabór 
\\ystarcz.ającej liczby kandydatów ra rachmistrzów terenO\\'ych i monitorowanie jej 
oddziaływania: ! 

3. 	 zorgani;owani~ szkolenia dla kan~ydatów na rachmistrzów terenowych wspólnie z 
członkami Wojew6dzkiego Biura Spisowego. dokonanie kwalifikacji osób spełniających 
wymogi konjeczne do pracy w chan,kterze rachmistrza spisowego; 

4. 	 pr.lekazywarue do Wojewódzkicgd Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac, 
spisowych na terenie gminy; , 

5, 	 kontrola przebiegu realizacji spisu o~ bezzwłoczne zgłaszanie do Gminnego Komisarza 
Spisowego wszelkich probJcmów organi71lcyjnych, a do Wojewódzkiego Biura Spisowego 
wszelkich problemów metodoJogiczł1ych nie rozstrzygnjętych instrukcyjnie; 

6. 	 udzielanie pomocy rachmistrzom tbrenowym we wszystkich sytuacjach zagrażających i 
bezpieezeństw'U raehmistrzów lub mogących spowodOWaĆ niekompletność wyników spis.u; I 

7. 	 sporządzente raportu z przebiegu) spisu rolnego i przesłanie drogą e-mailową -do 
Wojewódzkiego Biura Spisowego. ' 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod~isania" 	 \''-' ; / 
l, "j 

, 


