
Ogloszenie o naborze kandydat6w na rachrnistrzow terenowych do przeprowadzenta

Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Miasta Kola - Gminny Komisarz Spisowy
oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r kandydat6w na rachmistrz6w terenowych do

przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie arI. 19 ust. 1 pkt 4 w zwiqzktt z art. 20 ust. 1 ustawy z dma 31 lipca
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) oglasza sig

nab6r na rachmistrzow spisowych, ktorzy wykonywa6 bgd4 zadania spisowe na terenie

Gminy Mie.iskie.i Koto.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 wrzeSnia 2020 r. do

dnia 30 listopada 2020 r.

Liczba rachmistrz6w do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy

Miejskiej Kolo ustalonazostala w iloSci 2 os6b.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spelniad nastgpuj4ce warunki:

l) by6 pelnoletnim,

2) zamieszkiwa6 na terenie gminy ,

3) posiadai co najmniej Srednie wyksztatcenie,

4) poslugiwac sig jgzykiem polskim w mowie i w piSmie,

5) nie moZe by6 skazany za umySlne przestEpstwo lub umySlne przestqpstwo skarbowe

oraz posiada6 dodatkowe umiejEtnoSci i cechy takie jak:

1) obsluga komputera,

2) korzy stanie z map cyfrowy ch,

3) komunikatywnoS6,

4) obowiqzkowoSc,

5) rzetelnoSc.

II. Termin skladania ofert: od dnia 15 czerwca2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

III. Wymagane dokumenty:

1) oSwiadczenie o spelnianiu wymagaf na rachmistrza terenowego (wz6r do pobrania),

2) cY,
3) oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe
(wzor do pobrania).

IV. Miejsce skladania zgloszefrz

Zgloszenia mohna skladai osobiScie w Urzgdzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1,

62-600 Koio w dniach i godzinach pracy Urzgdu lub za poSrednictwem operatora
pocztowego, w zamknigtych kopeftach, z dopiskiem ,,Zgloszenie kandydata na rachmistrza



spisowego w Porvszecltttl'nr Spisie Rolnl'nr 2020". Doliunrenty. lttrire rvplynq do LJrzgdu pcr

temriuie lub uiekotrpletne. nie bgd4 rozpatrywane. Wszelkie infornrac.ie dotyczEce naboru

nrozna ttzy'sltac w Gmintrym Biulze Spisou,ynr. pod numerem telefbnr"c 63 26 27 550.

Dodatliowe informacj e :

l. I(andydat na rachmistrza terenowego zobligowany.iest do wziqcia udzialu w
szkoleniu, w ramach kt6rego uzyska intbrmacje o:

a) statystyce publicznej, w tyur tajemnicy statystycznej,

b) zakresie podrr-riotowyrr-r i przedmiotowyn spisr"r rolnego,

c) sposobie wykotryr,vania poszcze-ucllnych czynnoSci w ramach bezpoSredniego

wywiadu z uzytkow'nikierr gospodarstwa rolnego. w tym sposobie obslugi urz4dzenia

ntobilttego wyposazonego w oprogl'amor,vanie dedykowane do plzeprowadzenia spisu

rolnego.

Szliolenie koriczy siq egzamirlelll testowylll.
Podczas szkolenia i egzaminr"r kandydat nzr rzrchmistrza terenow'ego poslLrguie siE

wlasnym urzqdzenienr nrobilnynr z dostgperr do Internetu. Wanrnkiem uzyskania

dostgpu do systenrr.r szkoleniowego .iest posiadanie adresu e-t.nail.

2. I(arrdydat na rachmistrza terenowego. ktciry z egzamir-ru testor,vego uzyskal wynik co

najmniej 60 % popra\,vnych odpowiedzi. iest r,vpisywany na listE kandydat6w na

rachmistrz6w terenowych prowadzon4 przez Gminnego Konrisarza Spisowego.

KolejnoSi na liScie .iest ustalana wedlug liczby punktciw uzyskanych z egzaminlr

testowego.

3. Rachmistrza terenor,vego powoluje zastgpca wlaSciwego wojew6dzkiego komisarza

spisowego spoSr6d osob. lit6re uzl,skaly najwy2sz4 liczbq' pur,lit6w z egzaminu

testowego" kierui4c siq kole.jnoSciq na liScie kandydat6w na rachn'ristrztiw terenowych.

z kt6rym zawiera Lullowg zlecenia.

4. Za wykonarle prace spisowe rachrnistrz terenowy otrzyna wynagrodzenie naliczone

zgodnie zaszrdami olireSlouyrrri w art.2l ust.4 ustawy z dnia 3l lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

5. Rzrclrmistrzowi terenor,ver-r'ru przyslugLrje ochrona prawua przewidziana dla
f urnkci onarir"rszy publ icznych.
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