
|NFROMAOA O OTWARTYM l KONXURENYCJNYM

l{ABoRzE rANDYTATóW NA RAclłMlsTfirów TERENowvcH

Wójt Gminy Lubna

Gminny Komisarr spisowy

oda§za otwarty i konkurenGyiny naMr kanĄdatrów na rachmlśrrów terenowych do Pow§zechnego
spisu Rolnego w 2020..

Na podstawie ań. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym spisie Rolnym w 2o2or. (Dz.U z 2o19r. poz.1728}

wóit Gminy Lubna

oglasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachm;strzów ter€nowych, wykonującYch czynności w ramach
prac spisowych związanych Z przeprowadzeni€m przewidzianego W Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Pownechnym
spisie RolnYm W 2020 r. spisu rolnego, któny wykonywać będą zadania spisow€ na terenie gminy Lubrza.

1. Kandydat na rachmistlza te]enowego winien spelniać następuiące wymagania:
1) być osobą pelnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3) posiadać co najmniej średnie Wykształceni€,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne pĘestępstwo |ub umyślne przestępstwo

skarboWe.
2. Kandydat na rachmistrza ter€nowegoi

1) zobligowany iest do Wzięcia udziału W szkoleniu, W lamach którego uzyska informacje o statystyce
publicznej, W tym tajemnicy statystycznej; o zakresi€ podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o
sposobie wykonywania posżczególnych czynności W ramach bezpośredniego Wywiadu z użytkownikiem
gospodarstwa rolnegą w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie
dedykowane do pęeprowadzenia spisu .olnego;

2} jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego
Gminnego Komisarza spisowego;

3) zostaje rachmistr2em terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska Wynik co najmni€j 60
% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana wedlu8 liczby punktów uzyskanych z
egzaminu testowe8o.

Rachmistlza terenowe8o powoluje zastępca Właściwego Wojewódzkiego Komisarza spisowego spośród osób,
które uzyską najwyżrą ticzbe punktów z egzaminu testowego, kieruiąc się koleinością na liście kandydatow
na lachmistrzóW telenowych.
lbndydat na rachmistna terenowego prredk}ada kero dokumeŃu potwierdzającego posiadanie Go

ńaimniej średniego wytsztalcenla.
lbndydat na .achmistrra terenowego składa oświadcrenie o spelnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5l pod ry8orcm odpowiedzialności kamej za skladanie fał§zywych
oświadcżeń,
RachmistE dokonylYać Ędzie spisu wyłącznie na urądreni! mobilnym.
oferta kandydata na rachmlstrza tercnowego powlnna zawlerać;

ąłoszenie kandydata na rachmistrza terenowe8o (żał. 1);

Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoł średniej;
ośWiad€zenie o niekara|ności za przestępstwo popełnione urryślnie, W tym pruestępstwo skarbowe (2ał. 2}

lnformacia dotycząca RoDo (zał. 3}

ofeńę naleĘ zlozyć w formie pisemnei &l pośrednictwem po€zty lub osobiście
w godlinach placT Ur!ędu, W kope]cie z napisem,,l{abór kandydata na rachmistrra terenowego do PsR
2o2or.'W terminle od dnla 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które Wpłyną do Urzędu po Wyźej
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wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatmvane. Decyduje data stempla
pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urząd Gminy W Lubrzy, 48-2310 Lubrza ul. Wolności 73

9. DodatkowYch informacjiw sprawie naboru udziela zastępca Gminnego Komisarza spisowego/Koordynator
Gminny Tomasz Włodarczyk
tel. 77 437 46 54

Lubrza,dn. 15.06.2020 r

GminnY Komisart spisowY
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