OGŁOSZENIE
O NABORZE NA RACHMISTRZA TERENOWEGO
Wójt Gminy Nurzec-Stacja - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza
terenowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Nurzec-Stacja

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1728) podaję do publicznej wiadomości informację o
naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w
2020 r. na terenie Gminy Nurzec-Stacja.
Nabór prowadzony jest w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1. być pełnoletnim,
2. zamieszkiwać na terenie Gminy Nurzec-Stacja,
3. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
II. Informacje ważne dla osób składających oferty:
Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia
udziału w szkoleniu. Szkolenia będą obejmować część teoretyczną i praktyczną.
Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą
aplikacji e/m- learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do
egzaminu kończącego szkolenie.
III. Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r. Do 08 lipca 2020 r.
IV. Wymagane dokumenty
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem (zał. Nr 1):
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- numeru telefonu i adresu e-mail
2) informacja dot. RODO (zał. Nr 2).
V. Miejsce składania ofert:
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Nurcu-Stacji, ul. Żerczycka 33, 17-330
Nurzec-Stacja – pok. Nr 5, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 – 15:30.
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się
data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza - Powszechny Spis
Rolny w 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą
rozpatrywane.
Liczba rachmistrzów do wyłonienia - 2 osoby
Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020r. są dostępne pod adresem:
https://spisrolny.gov.pl/
Gminny Komisarz Spisowy
Piotr Jaszczuk

