
ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - Gminnego Komisarza Spisowego 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego celem przeprowadzenia 
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Miasta 

i Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), w związku z 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 późniejszymi zmianami) 
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, zarządza, co następuje: 

§1- J 
W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania prac związanych 
z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem na terenie Miasta 
i Gminy Szydłów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 
(NSP 2021), powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miasta 
i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów. 

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

Miasta i Gminy Szydłów wykonujący prace spisowe: 
1) Janusz Sowa - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, 
2) Mateusz Szwarc - Koordynator gminny, 
3) Marta Ciosek - członek, 
4) Monika Kwiatek - członek. 

2. Pracami Gminnego Biura Spisowego kieruje Gminny Komisarz Spisowy 
w Szydłowie, a w razie jego nieobecności - Zastępca Gminnego Komisarza 
Spisowego. 

§3. 
1. Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują swoje obowiązki wynikające 

z 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 późniejszymi zmianami) oraz 
jej aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania biura 
i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności 
i mieszkań w 2021 r. 

2. Do głównych zadań Gminnego Biura Spisowego należy: 
1) weryfikacja, aktualizacja i uzupełnianie wykazu adresowo-mieszkaniowego 

przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
2) zapewnienie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów stanowiska 

komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do 
przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej 
pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, 

3) wparcie rachmistrzów spisowych, przeprowadzających spis powszechny 
wśród osób bezdomnych, 



4) organizacja i przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów 
terenowych, 

5) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy organizacji szkoleń 
kandydatów na rachmistrzów terenowych, 

6) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy przeprowadzeniu 
egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów 
na rachmistrzów terenowych, 

7) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie Miasta 
i Gminy Szydłów i raportowanie wyników tego monitorowania Zastępcy 
Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, 

8) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy popularyzacji spisu 
powszechnego na terenie Miasta i Gminy Szydłów. 

4. Szczegółowy zakres zadań członków Gminnego Biura Spisowego wraz 
z harmonogramem prac zawiera Instrukcja organizacyjna do Narodowego 
Spisu Powszechnego w 2021 r. 

§4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 

§5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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