
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 25 stycznia 2021 roku  

 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia 

Narodowego Spisu Powszechnego 2021 i wyznaczenia  Zastępcy Gminnego 

Komisarza Spisowego. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§  1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 

Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew do realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U z 2019 poz. 1775 z późn. zm.), 

polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy 

Karczew. 

§  2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Karczewie: 

1) Anna Kasprzak – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego. 

2) Iwona Zawadka – Siwek – koordynator gminny. 

3) Magdalena Marczak – członek Gminnego Biura Spisowego. 

4) Michał Zawada – członek Gminnego Biura Spisowego. 

5) Maciej Gągała – członek Gminnego Biura Spisowego. 

6) Paulina Korzeniewska – członek Gminnego Biura Spisowego 

7) Dariusz Szczepaniak – członek Gminnego Biura Spisowego. 

  §  3.  Do zadań Gminnego Biura Spisowego należą zadania, o których mowa w art. 24 

ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 

2021 roku (Dz.U. z 2019 poz. 1775 z późn. zm.), a w szczególności: 

1) prowadzenie działań promujących spis, w oparciu o materiały przygotowane w 

Centralnym Biurze Spisowym, 

2)  zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska komputerowego do samospisu 

internetowego, 

3) organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych, 

4) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu 

testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów 

spisowych, 

5) sporządzenie i przekazanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego końcowego raportu z 

przebiegu prac spisowych. 

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Karczewa  
               Michał Rudzki 



 

 

  

 

 

 


