Mycielin, dnia 4 marzec 2011 r.

KURENDA
Wójt Gminy Mycielin informuje, że w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony NARODOWY SPIS
POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011, według stanu na dzień 31 marca 2011 r.,
godz. 2400, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277). Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego
Urzędu Statystycznego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalnie
prace spisowe prowadzone są przez wojewódzkie (z siedzibą w każdym wojewódzkim urzędzie
statystycznym) i gminne biura spisowe (z siedzibą w każdym urzędzie gminy).
Spis powszechny zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym realizowanym przez
rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. Podczas obchodu rachmistrz
spisowy zapozna się z terenem, na którym będzie przeprowadzał spis oraz zweryfikuje istnienie
budynków mieszkalnych.
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011, WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 R., GODZ. 2400 ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W
TERMINIE OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU, rachmistrzowie będą zbierać
w drodze wywiadu bezpośredniego informacje na temat osób stale zamieszkałych i czasowo
przebywających w mieszkaniach na terenie gminy oraz osób nie mających miejsca
zamieszkania.
Dane do spisu dotyczyć będą m.in. gospodarstwa domowego i rodziny, stanu i charakterystyki
mieszkania, wyznania, narodowości, aktywności ekonomicznej, dojazdu do pracy, źródeł
utrzymania, niepełnosprawności, edukacji. Informacje będą zbierane przy wykorzystaniu
przenośnych urządzeń elektronicznych wyposażonych w aplikacje niezbędne do
przeprowadzenia obchodu i spisu.
Rachmistrz spisowy jest osobą przeszkoloną z zakresu tematyki spisu NSP 2011 i obsługi
powierzonego urządzenia. W swojej pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu
identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego,
a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.
Zgodnie z zapisami przywołanej ustawy rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna
przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Rachmistrz spisowy może prowadzić spis tylko i wyłącznie z identyfikatorem. Jest poinformowany
o odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy statystycznej. Rachmistrz spisowy zebrane dane
bezpośrednio wprowadza do urządzenia elektronicznego. Dane spisowe objęte są ochroną prawną.
Rachmistrz spisowy zebranymi danymi nie może dowolnie dysponować, udostępniać ich osobom
trzecim ani kopiować. Tożsamość rachmistrza spisowego i jego uprawnienia można potwierdzić
w gminnym biurze spisowym oraz w wojewódzkim biurze spisowym, tam też można zgłosić uwagi
dotyczące jego pracy.
Proszę o przyjazne potraktowanie rachmistrzów i udzielenie im informacji
niezbędnych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2011, według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400.
Możliwy jest również samospis internetowy: uruchom przeglądarkę internetową-wejdź na
stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl-wybierz zakładkę Formularze
spisowe-formularz identyfikacyjny-wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu-wpisz kod
z obrazka-zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego, masz 14 dni od
pierwszego zalogowania.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronach: www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl.
Wójt Gminy Mycielin
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