
Mosina, dnia 18 listopada 2020 r. 

 
Numer sprawy: IN.0003.2.2020 

Data wpływu: 20.11.2020 r. 

Nr sprawy: BR.0012.4.29.2020 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Mosinie 
 
 

Odpowiadając na wniosek Radnego Pana Romana Kolankiewicza, złożony podczas 

posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 

21 października 2020 r., w sprawie wyposażenia świetlic wiejskich znajdujących się na terenie 

gminy Mosina w jedno stanowisko komputerowe w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego 2021 na terenie gminy, uprzejmie wyjaśniam, że zasady i procedury realizacji NSP 

2021 są ustalane przez Główny Urząd Statystyczny, tak jak to miało miejsce w przypadku 

Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i adekwatnie do nich, zadanie to będzie realizowane. 

Dotychczas, Urząd Miejski w Mosinie nie otrzymał żadnych wytycznych w tej sprawie, nie zostały 

określone kwoty dotacji, a nawet nie powstał jeszcze obowiązek powołania Gminnego Biura 

Spisowego, stąd trudno odnieść się czy w ogóle będzie możliwa realizacja takiego zadania. 

Dodatkowo, przy analizie możliwości spełnienia propozycji Pana Radnego, należy uwzględnić, 

poza aspektami formalnymi, finansowymi oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości 

przenośnego sprzętu komputerowego, kwestie dot. dostępu do Internetu (kilkanaście 

niezależnych i równoczesnych dostępów do Internetu) oraz oddelegowania min. 16 osób 

do obsługi takich punktów, dysponujących dodatkowo odpowiednią wiedzą, pozwalającą 

na skuteczną pomoc informatyczną i merytoryczną osobom, które miałyby skorzystać z tak 

zorganizowanego samospisu internetowego. Na tym etapie przygotowań do NSP 2021, bardziej 

racjonalne wydaje się zorganizowanie jednego, odpowiednio wyposażonego, punktu który 

będzie realizował zadania w trybie objazdowym, zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym 

do publicznej wiadomości, harmonogramem. Wstępnie też należy uznać za zasadne, aby punkt 

taki co najmniej kilkukrotnie w czasie trwania spisu, pojawił się w poszczególnych miejscach. 

Ostateczne decyzje w zakresie organizacji NSP 2021 na terenie gminy Mosina, zapadną 

po otrzymaniu wytycznych określonych przez Główny Urząd Statystyczny. 

Z poważaniem

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

1. Adresat 
2. Pan Roman Kolankiewicz - Radny Rady Miejskiej w Mosinie 
3. a/a 

 

 
 

 

 


