
z ARZ 4DZEN tr x n 1,.9 9. vzo
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia ..0[ czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) w zwi4zku z art. 18 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 3l lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2O20 r. (Dz.U. 22019 r. poz. 1728) zarz4dzam, co nastgpuje:

$l
Powofujg Gminne Biuro Spisowe w skladzie:

l) Krzysztof Marek Karpieszulq Sekretarz Miasta Bialegostoku - Zastgpca Gminnego
Komisarza Spisowego;

2) Renata Hele,na Sochofi, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru -
czlonek;

3) Elzbieta Zdanowska, T.aslpca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru -
czlonek;

4) Monika Kondratowicz, 7,astgpca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru

- czlonek;
5) Edyta Izabela Filipowska, gl6wny specjalista w Departamencie Organizacyjnym

i Nadzoru - czlonek;
6) Elzbieta Gosiewska, gl6wny specjalista w Departamencie Organizacyjnym i Na&oru

- czlonek;
7) Jaroslaw Korolczuk, inspektor w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru -

czlonek;
8) Anna Iwanicka, podinspektor w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru - czlonek;
9) Bartosz Matela - starszy informatyk w Centrum Uslug Informatycznych

w Bialymstoku.

$2
Czlonkowie Gminnego Biura Spisowego wykonuj4 prace spisowe okre6lone w ustawie
z dnia 3l lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., przypisane do zadan gminy,
a w szczeg6lno6ci:

I ) organizacja naboru kandydat6w na rachmistrz6w terenowych;
2) wsp6lpraca z wlasciwym miejscowo wojew6dzkim biurem spisowym przy organizacji

szkoleri kandydat6w na rachmistrz6w terenowych;
3) wsp6lpraca z wla6ciwym miejscowo wojew6dzkim biurem spisowym przy

przeprowa&eniu egzaminu testowego spraw&aj4cego wiedzg i przygotowanie
kandydat6w na rachmistrz6w terenowych;

4) monitorowanie czynno6ci w ramach prac spisowych na terenie gminy przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o kt6rym mowa w art. 9 ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz przekazywanie
wynik6w tego monitorowania zastgpcy wojew6dzkiego komisarza spisowego;

r'



5) wsp6lpraca z wla6ciwym miejscowo wojew6&kim biurem spisowym przy
popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

$3
l. Gminne Biuro Spisowe obraduje na posiedzeniach zwolywanych w miarg potrzeby

przez Zastepce Gminnego Komisarza Spisowego.
2. Posiedzeniom Gminnego Biura Spisowego przewodniczy Zastgpca Gminnego

Komisarza Spisowego, a w czasie jego nieobecnoSci osoba przez niego wyznaczona.

$4
Wykonanie niniejszego zarzqdzerua powierzam Sekretarzowi Miasta.

ss
Zmz4dzenie wchodzi w irycie z dniem 8 czerwca 2020 r.
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