INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABoRZE KANDYTATÓW NA McHMlsrnzÓw

rsRENoWYcH

Wóit Gminy Fałków
GminnY Komisarz SPisowY
og}aszaotwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego
Spisu Rolnegow2020t.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 3L lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym

w

2020r' (Dz.U z 20L9r'

poz.17ZB)

WójtGminy Fałków
wykonujqcych czynności w
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych,
z dnia 31 lipca 2019 r' o
rJmach prac spisowychzwi4zanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie
zadania spisowe na terenie
Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r' spisu rolnego, którzy wykonywać będq
gmirry Fałków"

1'

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1) być osob4 pełnoletniq,
2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3)
4)
5)

2.

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Kandydat na rachmistrza terenowego:
1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce
publicznej, w tym taiemnicy statystycznei; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu
wywiadu z
rolnego; o sposobie wykonywani a poszczegó|nych czynności w ramach bezpośredniego
mobilnego
urzqdzenia
obsługi
sposobie
tym
użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w
rolnego;
spisu
przeprowadzenia
do
wyposażonego w oprogramowanie dedykowane

2|

*
3"
4'

jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzonĄprzez właściwego

Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z ,egzaminu testowego uzyska wynik co
punktów'
najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby
uzYskanYch z egzaminu testowego.

spośród
Rachmistr"aierenowego powołuje zastępca właściwegoWojewódzkiego Komisarza Spisowego
liście
na
kolejnościq
się
kieruj4c
testowego,
z
egzam|nu
punktów
osób, ktÓre uzyskały iajwyizsz4liczbę
kandydatów na rachmistrzów terenowych.
potwierdzajqcego posiadanie co
Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu
najmniej średniego wykształcenia.

wymogu,
5' Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o zaspełnieniu
składanie fałsrywych

o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej
oświadczeń.

6, Rachmistrz dokonywać będzie spisu wył4cznie na urzqdzeniu mobilnyrn
7. oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawieraćz
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (za]t. t);
2) Kierokopię dokumentu potwierdzajqcego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,W tym przestępstwo

skarbowe

(zał'2)

4) Informacja dotyczqca RoDO (zał. 3)
8. 7, ofertę należy złoiyć w formie

pisemnej za pośrednictwem poczw lub osobiście
z
napisem
kopercie
,,Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR
w
w godzinach prary Urzędu,
r. Dokumenty, które wpłynq do Urzędu po uryżej
08.07.2020
do
15.06'2020r.
2O20r',, w terminie od dnia

Wskazanym terminie

lub będq niekompletne nie będq rozpatrwvane. Decyduje data

pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urz4d Gnriny w Fałkowie
Ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków

9.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Dorota Aniot
tel.44-787 -35'35.
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