ZARZĄDZENIE NR 149/2010
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań 2011 (Dz.U. Nr 47 poz. 277) zarządzam co następuje:
§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) do prawidłowego przeprowadzenia narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. w następującym składzie:
1. Przemysław Sikora - Lider Gminny
2. Dominika Trzepla - członek
§ 2. 1. Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie ''Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011''.
2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności:
1)aktualizacja przedspisowa
2)nabór rachmistrzów spisowych
3)przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej spis na terenie Gminy Żarów
4)zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów
5)kontrola przebiegu realizacji spisu
6)kontrola przebiegu realizacji spis
7)wsparcie rachmistrzów spisowych
8)sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przekazanie do Centralnego Biura Spisowego
3. Za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego odpowiedzialny jest Lider
Gminny.
§ 3. Siedzibą Gminnego Biuro Spisowego jest Urząd Miejski w Żarowie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Komisarzowi Spisowemu, którym jest Burmistrz Miasta
Żarów.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu,
kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg
zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz
społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.Spis powszechny
dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw
domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału
terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Na terenie gminy pracami spisowym kierować
będą pracownicy Gminnego Biura Spisowego. Do ich zadań będzie należało m.in.: aktualizowanie wykazu
jednostek spisowych i map cyfrowych, nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, nadzorowanie prac
spisowych, prowadzenie działań promocyjnych i popularyzującego spis na terenie gminy. W związku
z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.
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