
ZARZĄDZENIE NR  489/VIII/20 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

 

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Namysłów  

celem przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020r. poz. 713) i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.) zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Gminie Namysłów, celem wykonania prac 

spisowych na terenie Gminy Namysłów, w ramach Narodowego spisu powszechnego ludności 

i mieszkań w 2021 r.  

§ 2. Członkami Gminnego Biura Spisowego są: 

1) Krzysztof Mucha – Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego, 

2) Sławomir Idzi  - Koordynator użytkowników aplikacji, 

3) Jan Hołowacz – członek 

4) Beata Łyżniak – członek, 

5) Ilona Kozłowska – członek, 

6) Magdalena Majewska – członek, 

7) Joanna Zuzel – członek, 

8) Beata Krawiecka – członek. 

§ 3. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności: 

1) weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego 

przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym 

oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz 

zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której 

mowa w art. 14a pkt 1 ustawy o Narodowym spisie powszechnego ludności i mieszkań 

w 2021 r., 

3) wsparcie rachmistrzów spisowych, przeprowadzających spis powszechny wśród osób 

bezdomnych, 

4) organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych,  

5) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji 

szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych,  

6) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy 

przeprowadzeniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie 

kandydatów na rachmistrzów spisowych,  

7) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy i raportowanie 

wyników tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego, 

8) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy 

popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Krzysztofowi Musze. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                              Burmistrz 

 

      /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


