Zarządzenie Nr 60/2020
Burmistrza Miasta Gostynina
Gminnego Komisarza Spisowego w Gostyninie
z dnia 08 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gostyninie w celu
przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 r.
Na podstawie 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 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Gostyninie (dalej: Biuro), w składzie
określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zwane dalej „Biurem”.
§ 2.
1. Pracą Biura kieruje Gminny Komisarz Spisowy, który ustala zasady organizacji
Biura oraz zakres zadań jego członków.
2. Biuro wykonuje zadania w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., określone w
ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z
2019 r., poz. 1728 ze zm.), przewidziane dla gminnego biura spisowego.
§ 3.
Siedzibą Biura jest Urząd Miasta Gostynina, który zapewnia obsługę
finansowo-organizacyjną Biura.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 60/2020
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 08 czerwca 2020 r.
Skład Gminnego Biura Spisowego w Gostyninie:
1. Izabela Chmiel vel Chmielecka - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
(kierownik biura),
2. Roman Pietrowicz - Członek Gminnego Biura Spisowego (koordynator
gminny),
3. Łukasz Magierski - Członek Gminnego Biura Spisowego.

UZASADNIENIE
Burmistrz ma ustawowy obowiązek utworzyć gminne biuro spisowe w celu
przygotowania i przeprowadzenia na terenie miasta Gostynina powszechnego spisu
rolnego 2020 r. W skład biura spisowego wchodzą oddelegowani pracownicy
samorządu terytorialnego. Organizacja Biura oraz kierowanie jego pracą należy do
Gminnego Komisarza Spisowego tj. Burmistrza Miasta Gostynina, który spośród
pracowników urzędu wyznacza swojego zastępcę (kierownika biura) i przy jego
pomocy wykonuje zadania związane z realizacją spisu.
Wobec powyższego wydanie przedmiotowego zarządzenia jest konieczne i
uzasadnione.

