ZARZĄDZENIE Nr 45/O/10
BURMISTRZA GŁUSZYCY
z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego
Biura Spisowego.

Na podstawie art.13 ust.4, art.14 ust.1 pkt 3, ust.2,ust.5 i art.15 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 126,
poz.1040)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Pana Andrzeja Poniewierskiego – pełniącego obowiązki Kierownika Biura
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Głuszycy na
stanowisko Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i czynię odpowiedzialnym za
prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego.
§ 2. 1. Tworzę Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55, 58-340 Głuszyca, do realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2010 r.( Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040), polegające na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy Głuszyca.
2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu
Miejskiego w Głuszycy:
1) Pan Andrzej Poniewierki - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;
2) Pani Barbara Podgórska - członek Gminnego Biura Spisowego, pełniąca funkcję
Lidera Gminnego;
3) Pan Tomasz Krzak - członek Gminnego Biura Spisowego;
4) Pani Elżbieta Ludkiewicz - członek Gminnego Biura Spisowego;
5) Pani Grażyna Aleksandrowicz – członek Gminnego Biura Spisowego.
§ 3. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
1) aktualizowanie wykazu gospodarstw rolnych i map cyfrowych – weryfikacja
zbiorczych wykazów gospodarstw rolnych, utworzonych w oparciu o systemy
informacyjne i rejestry urzędowe, które zawierać będą m.in. adresy gospodarstw
rolnych i ich użytkowników,
2) przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej,
3) uczestnictwo w szkoleniach dla Gminnych Biur Spisowych kandydatów liderów
gminnych,
4) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,
5) zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów,
6) kontrola przebiegu realizacji spisu,

7) wsparcie rachmistrzów spisowych,
8) udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników
spisu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Wojciech Durak

UZASADNIENIE
do ZARZADZENIA Nr 45/O/10
BURMISTRZA GŁUSZYCY
z dnia 21 maja 2010 r.

Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
(Dz. U. 2009 r. Nr 126, poz. 1040) zaplanowanym w okresie od 1 września do 31
października 2010 r., według stanu na 30 czerwca 2010r., zostanie przeprowadzony na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Powszechny Spis Rolny, mający na celu zebranie danych
o gospodarstwach rolnych od ich użytkowników.
W związku z powyższym zaistniała konieczności powołania Zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

