
Zarządzenie organizacyjne nr 57/20 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 maja 2020 r. 

 
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego 

spisu rolnego w 2020 r.  
 
Działając na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 18 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) 
 

zarządzam: 
 

1. Utworzyć Gminne Biuro Spisowe celem wykonania na terenie miasta Gliwice prac 
spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego, w  następującym składzie osobowym: 
1) Janusz Górecki - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – zastępca Gminnego 

Komisarza Spisowego, 
2) Damian Cichorz – pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich – koordynator gminny, 

członek Gminnego Biura Spisowego, 
3) Paweł Wesołowski – pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich – członek Gminnego 

Biura Spisowego, 
4) Michał Fudali – pracownik Wydziału Informatyki – członek Gminnego Biura Spisowego. 

2. W ramach prac spisowych Gminne Biuro Spisowe realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej, określone w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. 

3. Zakres zadań członków Gminnego Biura Spisowego określa załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

4. Naczelnicy wydziałów, na wniosek zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, są 
zobowiązani do każdorazowego zwalniania pracowników do wykonywania prac 
spisowych. 

5. Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego upoważniam do podpisywania dokumentów 
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 

6. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest zastępca Gminnego Komisarza 
Spisowego oraz członkowie Gminnego Biura Spisowego w zakresie określonym 
w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

7. Za okresowy przegląd zarządzenia oraz jego aktualizację odpowiedzialny jest zastępca 
Gminnego Komisarza Spisowego.  

8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście. 
9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r. 
 

(-) Prezydent Miasta 
Adam Neumann 

 



  

Załącznik nr 1 do zarządzenia organizacyjnego nr 57/20 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 maja 2020 r. 

 
Zakres zadań członków Gminnego Biura Spisowego 

1. Janusz Górecki – koordynacja i bieżący nadzór nad realizacją spisu rolnego na terenie 
miasta Gliwice w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o powszechnym spisie 
rolnym, wytycznych i instrukcji Urzędu Statystycznego. 

2. Damian Cichorz – koordynacja pracy rachmistrzów terenowych, organizacja szkoleń 
kandydatów na rachmistrzów terenowych i egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę 
i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych, monitorowanie czynności 
w ramach prac spisowych na terenie miasta Gliwice przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego, prowadzenie działań popularyzujących spis rolny. 

3. Paweł Wesołowski – zastępowanie koordynatora gminnego, monitorowanie czynności 
w ramach prac spisowych na terenie miasta Gliwice przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego, pomoc przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów 
terenowych i egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów 
na rachmistrzów terenowych, prowadzenie działań popularyzujących spis rolny. 

4. Michał Fudali – przygotowanie i zabezpieczenie działania stanowiska komputerowego do 
przekazywania danych w ramach samospisu internetowego. 
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