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ZARZADZENIE NR 7/2021 
WOJT GMINY SOMIANKA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w 	sprawie powofania Gminnego Biura Spisowego w Son"liance 

Na podstawie art . 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 

narodowym spisie powszechnym ludnosci i mieszkari w 2021 r. (Oz. U. poz. 
1775, z p6zn . zm .) - zarzqdzam , co nast~puje : 

§ 1. 1. Jako Gminny Komisarz Spisowy powotuj~ Gminne Biuro Spisowe w 
Somiance, w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci 
i Mieszkari 2021 - wedfug stanu na dzieri 31 marca 2021 r. 

2. W sktad Gminnego Biura Spisowego wchodzq: 

1) Teresa Lipska - Zast~pca Gminnego Komisarza Spisowego; 

2) Elzbieta Kuchta - cztonek Gminnego Biura Spisowego, petniqca 
jednoczesnie funkcj~ koordynatora gminnego; 

3) Agnieszka Salwin - cztonek Gminnego Biura Spisowego; 

4) Michat Kowalczyk - czfonek Grninnego Biura Spisowego; 

5) Btazej Piwowarski - czfonek Gminnego Biura Spisowego. 

§ 2. Siedzibq Gminnego Biura Spisowego jest Urzqd Gminy Somianka, 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka. 

§ 3. 	1. 00 zadafl Gminnego Biura Spisowego (zwanego da/ej GBS) na/ety: 

1) 	 prowadzenie dziatari promujqcych spis, a zwtaszcza samospis; 

2) 	 przeprowadzenie akcji informacyjnej i popularyzacyjnej, w celu naboru 
wystarczajqcej liczby kandydat6w na rachmistrz6w terenowych; 

3) 	 wsp6tpraca z wtasciwym miejscowo WBS (zwanego dalej WBS) w pracach 
logistycznych oraz organizacyjnotechnicznych; 

4) 	 wsparcie koordynatora gminnego w biezqcych sprawach dotyczqcych spisu; 

5) 	 rejestracja danych kandydat6w na rachmistrz6w terenowych w Systemie 
Ewidencji Rachmistrz6w; 

6) 	 przekazanie kandydatom na rachmistrz6w terenowych informacji 0 

szkoleniach i dokonanie kwalifikacji os6b spetniajqcych wymogi konieczne do 
pracy w charakterze rachmistrza terenowego; 

7) 	 prowadzenie listy os6b, kt6re zakwalifikowane zostanq do petnienia roli 
rachmistrza oraz os6b, kt6re stanowi6 b~dq zas6b rezerwowy; 

8) 	 przekazywanie do WBS meldunk6w 0 przebiegu prac spisowych na terenie 
gmlny; 

9) 	 pomoc osobom spisujqcym si~ w Urz~dzie Gminy w zakresie obstugi aplikacji 
do samospisu internetowego; 

10) 	 kontrola przebiegu realizacji spisu oraz zgtaszanie do GKS problem6w 
organizacyjnych, a do WBS problem6w metodologicznych nierozstrzygni~tych 
w oparciu 0 obowiqzujqce instrukcje; 



11 ) 	 udzielanie pomocy rach mistrzom terenowym w sytuaCja ch zagrazaJqcych 
bezp ieczenstwu rachm istrz6w lub mogqcych spowodowac niekomp letnosc 
wynik6w spisu; 

12) 	 sporzqdzenie raportu z przebiegu spisu powszechnego i przestanie do WBS . 

2. 	Do zadan koordynatora gminnego nalety: 

1) 	 monitorowanie post~pu spisu na terenie gminy (analiza danych dost~pnych w 
dashboard oraz przekazanych przez WBS); 

2) 	 wspieranie GKS w przeprowadzeniu naboru kandydat6w na rachmistrz6w 
terenowych i udziat w prowadzeniu naboru; 

3) 	 koordynowanie przekazywania przez osoby zakwalifikowane do petnienia 
funkcji rachmistrz6w terenowych niezb~dnych danych do przygotowania 
umowy zlecenia oraz zdj~cia do identyfikatora ; 

4) 	 biezqce wspieranie rachmistrz6w terenowych w kwestiach technicznych oraz 
organizacyjnych; 

5) 	 petnienie dyzur6w telefonicznych w godzinach pracy rachmistrz6w oraz w 
weekendy; 

6) 	 informowanie dyspozytora wojew6dzkiego 0 zaistnieniu nieprawidtowosci w 
pracy rachmistrz6w terenowych oraz 0 zgtoszeniach od rachmistrza 
dotyczqcych awarii lub utraty urzqdzenia mobilnego, utraty identyfikatora, 
odmowy spisu i jego rezygnacji z pracy; 

7) 	 wspieranie WBS w sprawach organizacyjno-Iogistycznych zwiqzanych z 
pracq rachmistrz6w terenowych, np.: wyposazeniu w srodki ochrony 
osobistej, kwestiach dotyczqcych dodatkowych nabor6w; 

8) 	 dostarczenie urzqdzen mobilnych rachmistrz6w terenowych do WBS w 
sytuacji, gdy konieczna jest ich wymiana; 

9) 	 weryfikacja problem6w technicznych oraz zagadnien w zakresie organizacji i 
metodologii spisu powszechnego i decydowanie 0 rozwiqzywaniu ich na 
szczeblu GBS lub zgtaszaniu ich do dyspozytor6w wojew6dzkich w Systemie 
Zgtoszeri Redmine, a takze monitorowanie stanu rozwiqzania zgtoszonego 
problemu i informowanie 0 wynikach rachmistrz6w i cztonk6w GBS; 

10) 	 wsp6tpraca z Wojew6dzkim Centrum Zarzqdzania Spisem oraz 
dyspozytorami wojew6dzkimi w zakresie przydziatu lub zmiany przydziatu 
punkt6w adresowych do spisania przez rachmistrz6w terenowych; 

11) 	 analiza udost~pnionych przez WBS raport6w inforrnujqcych 0 post~pie spisu 
w gminie i w sytuacji zagrozenia terminu zakoriczenia spisu podejmowanie 
dziatari zgodnie z procedurq; 

12) 	 reagowanie w przypadku odmowy udzielania informacji przez osoby 
podlegajqce spisaniu, interweniowanie w celu skutecznego przeprowadzenia 
wywiad6w i przekazanie informacji do GKS; 

13) reagowanie w sytuacji wystqpienia zagrozenia bezpieczenstwa r 
terenowego. 

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zast~pcy 


Spisowego. 


§ 5. 	Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


