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ztof Czerwiriski 

BURMISTRZ 
Drawska Pomorskiego 

ul.Gen.VVI.Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 

tel. 94-3633485: fax. 94-3633113 ZARZĄDZENIE NR 80/2020 
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego 
oraz utworzenia gminnego biura spisowego 

Na podstawie  art.  16 ust. 4,  art.  18 ust. 1 pkt 2 i  art.  19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 lipca 
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), zarządza się, 
co następuje: 

1. Wyznacza się  Radosława Gluchowskiego na zastępcę  gminnego komisarza spisowego 
do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Drawsko 
Pomorskie. 

§ 2. Tworzy się  gminne biuro spisowe do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 
w 2020 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie w następującym składzie: 

1) zastępca gminnego komisarza spisowego — Radosław Gluchowski, 
2) członek — Janina Januszkiewicz, 
3) członek — Katarzyna Pietrasik. 

§ 3. 1. Pracami gminnego biura spisowego w czasie nieobecności gminnego komisarza 
spisowego kieruje zastępca gminnego komisarza spisowego. 

2. Prace polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych w ramach 
przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Drawsko 
Pomorskie obejmują: 

1) prace przygotowawcze; 

2) zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych; 

3) przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy Drawsko Pomorskie. 

3. Gminne biuro spisowe rozpoczyna działalność  z dniem 8 czerwca 2020 r. i zostaje 
rozwiązane z dniem 30 listopada 2020 r. 

§ 4. Gminne biuro spisowe, o którym mowa w § 2 działa w oparciu o ustawę  z dnia 31 lipca 
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. i instrukcje/wytyczne w sprawie sposobu 
przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 opracowane przez Główny Urząd 
Statystyczny. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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