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List do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy
Na terenie Gminy Sędziszów, podobnie jak i w całym kraju 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020,
który potrwa do 30 listopada br. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10
lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.
Niniejsza informacja, skierowana jest do mieszkańców naszej gminy, którzy prowadzą działalność rolniczą (produkcję
roślinną, zwierzęcą, sadownictwo i inne).
Zachęcam do udziału w spisie, ponieważ ma to olbrzymie znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeństwa.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom
lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych pozwalających wypracować kierunek, w którym
nasze rolnictwo powinno się rozwijać w najbliższych latach. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat
dla rolnictwa.
W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mogą Państwo wziąć udział na trzy sposoby: podstawową metodą jest samospis
internetowy przeprowadzony za pośrednictwem dedykowanej spisowi interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie
internetowej https://spisrolny.gov.pl. Do tej metody zachęcam szczególnie, ponieważ jest ona bezpieczna i wygodna. Można
spisać się w domu przez komputer lub telefon z dostępem do internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Aplikacja
dostępna będzie przez cały okres trwania spisu. Dla osób, które nie mają komputera ani smartfona przygotowano specjalny
punkt spisowy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie. Można się tam spisać przy wsparciu pracownika Urzędu.
Kontakt pod numerem telefonu 41 38 11 127 wew. 500 lub email: anna.grzybowska@sedziszow.pl. Jeśli z ważnych powodów
ktoś nie może lub nie chce spisać się przez internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (infolinia czynna codziennie w
godzinach 8.00 - 20.00) tel. 22 279 99 99 wybierając kanał „1” i spisać się przez telefon. Pod tym numerem można
również uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi, którzy
rozpoczną wywiady od dnia 1 października 2020 r.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości proszę dzwonić pod wskazany numer infolinii spisowej. Więcej informacji o
Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajduje się na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Warto też na bieżąco śledzić stronę
internetową naszego Urzędu oraz Urzędu Statystycznego w Kielcach.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie, pomoc i gotowość do spełnienia obywatelskiego obowiązku.
Liczę na Państwa - Spiszmy się, jak na rolników przystało.
Z wyrazami szacunku
Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław Szarek
Podmiot publikujący Urząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył

Anna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG 2020-09-14

Publikujący

Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC
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Modyfikacja

Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC
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