
  

Zarządzenie organizacyjne nr 7/21 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu 

powszechnego ludności i mieszkań w 2021 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 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: 
 

1. Utworzyć Gminne Biuro Spisowe celem wykonania na terenie miasta Gliwice prac 
spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, 
w następującym składzie osobowym: 
1) Barbara Chamiga – sekretarz miasta, zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, 
2) Damian Cichorz – koordynator gminny, członek Gminnego Biura Spisowego, 
3) Janusz Górecki – członek Gminnego Biura Spisowego, 
4) Kinga Ożóg – członek Gminnego Biura Spisowego, 
5) Henryk Sałek – członek Gminnego Biura Spisowego, 
6) Paweł Wesołowski – członek Gminnego Biura Spisowego. 

2. W ramach prac spisowych Gminne Biuro Spisowe realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej, określone w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 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 narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań. 

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 25 stycznia 2021 roku. 
 

(-) Prezydent Miasta 
Adam Neumann 

 



  

Załącznik nr 1 do zarządzenia organizacyjnego nr 7/21 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 
Zakres zadań członków Gminnego Biura Spisowego 

1. Barbara Chamiga – koordynacja i bieżący nadzór nad realizacją spisu powszechnego 
ludności i mieszkań na terenie miasta Gliwice w zakresie wynikającym z przepisów 
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. oraz Instrukcji 
organizacyjnej do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku. 

2. Damian Cichorz – realizacja zadań koordynatora gminnego oraz członka Gminnego Biura 
Spisowego określonych od pkt 156 do pkt 164 Instrukcji organizacyjnej do narodowego 
spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku oraz zleconych przez zastępcę 
Gminnego Komisarza Spisowego. 

3. Janusz Górecki, Kinga Ożóg, Henryk Sałek, Paweł Wesołowski – realizacja zadań 
określonych od pkt 156 do pkt 163 Instrukcji organizacyjnej do narodowego spisu 
powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku oraz zleconych przez zastępcę 
Gminnego Komisarza Spisowego. 
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