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Zarządzenĺe Nľ 6/2021
Wtójta Gminy Kľasocin

zdniaŻS sĘcznia2}Zl r.

w spľawie utwoľzenĺa Gminnego Biuľa Spĺsowego do pruepľorľadzenĺa Naľodowego
Spisu Powszechnego Ludności ĺ Mĺeszkań 202l'

Na podstawie aľt. aľt. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 maľca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U.z2020 r.poz.713 zpőźn. zm.) w związkuzart.33 ust.3 iart.34ust.2 pkt.2
Ustawy z dnia 9 sieľpnia 2019 t. o naľodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w
202I r. (Dz. U. z20I9 poz.1775 zpőźn. zm.) zarządzasię,co następuje:

$ 1. Twoľry się Gminne Biuľo Spisowe do przeprowadzeniaNaľodowego SpisuPowszechnego
Ludności i Mieszkań 202I naterenie Gminy Kľasocin w następującym składzie:

1) Małgoľzata Ciszek - ZastępcaGminnego Komisaľza Spisowego,

Z)Pruemysław Hyski - Koordynatoľ Gminnego Biura Spisowego,

3) Aleksandra Malicka-Gawľon _ Członek Gminnego Biuľa Spisowego.

$ 2. Do zadaÍl, Gminnego Biuľa Spisowego ĺależą zadania, o których mowa
w aľt. 24 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 202I r.
w szczegőlności:

1 )zapewnienie funkcj onowania gminnych biur spisowych,
2) zapewnienie pomieszczeÍĺwyposażonych w sprzęt komputeľowy zzainstalowanym
opľogľamowaniem wystarczającym do przepľowadzeniasamospisu inteľnetowego oraz
zapewnienie niezbędnej pomocy w zakľesie obsługi interaktywnej aplikacji,
3) wspaľcie ľachmistľzów spisowych,pĺzeprowadzających spis powszechny wśród osób
bezdomnych,
4) vłyznaczenie pľacowników urzędu gminy do pľzepľowadzenia prac spisowych,
5) oryanizację naboľu kandydatów na ľachmistrzőw spisowych,
7) współpľacę zwłaścio,rym miejscowo wojewódzkim biuľem spisowym pÍry organizacji
szkoleń kandydatów na rachmis ttzów spisowych,
8) współpľacę zwłaściovym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy
pľzepľowadzeniu egzaminów testowych sptawdzających wiedzę i pľzygotowanie kandydatów
na rachmis ttzów spisowych,
9) monitoľowanie czynności w ľamach prac spisowych na terenie gminy i rapoľtowanie
wyników tego monitoľowania zastępcy woj ewódzkiego komisaľza spisowego,
10) współpÍacę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym pľzy popularyzacji
spisu powszechnego na teľenie gminy.

$ 3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy Kľasocin, ul. Macieľzy Szkolnej 1,
29-105 Kľasocin.

$ 4. Wykonanie zatządzeniapowieľza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

$ 5. Zarządzenie wcho dzi w Ęcie z dniem podpisania.
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