
ZARZĄDZENIE nr 12.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  22 stycznia 2021 r. 

  

w sprawie  wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego  

i powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sieroszewice 

  

Na podstawie art. 33 ust.3 i art. 34 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku  o narodowym 

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

Wójt Gminy Sieroszewice zarządza się co następuje: 

  

§ 1. Wyznacza się Bartosza Kubicę –Zastępcę Wójta w urzędzie Gminy Sieroszewice na 

stanowisko Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i koordynatora gminnego. 

 

§ 2. Powołuje się Gminne Biuro Spisowe do realizacji zadań związanych z narodowym spisem 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w składzie: 

1) Bartosz Kubica – z-ca GKW i koordynator gminny 

2) Ryszard Boduch  - członek 

3) Łukasz Hałupnik – członek 

 

§  3.  Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego oraz członkowie Gminnego Biura Spisowego 

realizują zadania określone w art. 24 ust.1 i 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) oraz wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania i sposób 

przeprowadzenia  narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

 

§ 4. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego  jest Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 

63-405 Sieroszewice, który zapewnia również pomieszczenia i wyposażenie niezbędne do 

przeprowadzenia prac spisowych. 

 

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

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 12.2021 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie  wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego  

i powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sieroszewice 

 

Wydanie zarządzenia następuje  na podstawie art. 33 ust.3 i art. 34 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

sierpnia 2019 roku  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1775 ze zm.) 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 


