
ZARZĄDZENIE NR 410/2020 
BURMISTRZA KRAPKOWIC 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla miasta i gminy Krapkowice do przeprowadzenia 
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 

Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 4, 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) zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe dla miasta i gminy Krapkowice do przeprowadzenia Powszechnego 
Spisu Rolnego w 2020 roku z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 
Krapkowice. 

§ 2. 1. Wyznaczam Pana Haralda Brol – Sekretarza Miasta na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego.  

2. Ponadto w skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach: 

a) Małgorzata Meisner – Koordynator Gminny; 

b) Anna Sarnowska –  członek. 

§ 3. Do głównych zadań Gminnego Biura Spisowego należeć będzie między innymi: 

1. Organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych, 

2. Zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska komputerowego do samospisu internetowego, 

3. Monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego, 

4. Współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym, w szczególności przy popularyzacji spisów, realizowanej 
pod nadzorem i z godnie ze strategią opracowaną przez służby statystyki publicznej, sporządzanie i przekazywanie 
do WBS końcowego raportu z przebiegu prac spisowych. 

§ 4. Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), jej aktów wykonawczych i innych 
dokumentów określających zadania biura i sposobów przeprowadzania Spisu Rolnego w 2020 r.  

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 

Id: 22BB263A-8D06-430A-A959-4514C2425E32. Przyjęty Strona 1




