wójt Gminy Ładzice - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenorvych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 n

Napodstawie art. 2OUstawy zdnia 31lipca 2019r. oPowszechnym Spisie Rolnym w2020r.
(Dz. U. 22019 r. poz. 1728)

wójt Gminy Ładzice _ Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących

czynnościw ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem ptzewidziartego w Ustawie
z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, któtzy wykonywaó
będązadania spisowe na terenie gminy Ładzice.
I. Kandvdat na rachmistrza terenowego winien spełniać następuiace wvmagania:
1) byó osobą pełnoletnią,

2) zanieszkiwać na terenie danej gminy'
3) posiadać co najmniej średniewykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo lub umyślneprzestępstwo
skarbowe.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1) zobligowany jest

do

wzięcia udziału w szkoleniu' w ramach którego uzyska informacje

o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym

spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego
wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsfugi utządzenia mobilnego
wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzonąprzezwłaściwego

Gminnego Komisarza Spisowego pod waruŃiem, Że z egzaminu testowego uzyska wynik co
najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejnośćna liściejest ustalana według liczby punktów
uzyskanych z e gzaminu testowe go.

2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwegoWojewódzkiego Komisarza
Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyŻsząIiczbę punktów zegzaminutestowego, kierując
się kolejnościąna liściekandydatów na rachmistrzów terenowych.

3.Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego
posiadanie co naj mniej średniego wykształcenia.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
októrymmowa wpkt 1ppkt 5) podrygorem odpowiedzialności karnej zasMadanie fałszywych

oświadczeń.
5. Ra
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m is

trz dokon yw

ać, b ędzi e spi

su wyłącznie na urządzeniu mobi lnym.

II. oferta kandvdata na rachmistrza terenowego powinna zawieraó:

l) Zg}oszenie kandydata

na rachmistrza terenowego

(zał.l);

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoĘ średniej potwierdzoną
za zgodnośćz ory ginałem;
3) oświadczenie o

niekaralnościzaptzestępstwo popełnione umyślnie, w tymprzestępstwo skarbowe

(zał.2);
4) Informacjaę dotycząca

RoDo

(zaŁ.3).

III. Mieisce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie

w siedzibie Urzędu Gminy

Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-56I Ładzice, w sekretariacie lub za pośrednictwem pocńy
w terminie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).
Koperta podpisana: ,,Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r."
Dokumenty złoŻone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

ójt Gminy Ładzice (

mgr inż.

Zał.l Kwestionariusz

zg}oszeniowy dla kandydata na rachmistrza spisowego do PSR w 2020 roku

Zał. 2 oświadczenie o niekaralności

Zał.3 Informacja

doĘcząca

RoDo

