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                                                           Pan 

                                                           Jacek Kowalewski 

                                                           Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego 

                                           

Szanowny Panie Komisarzu, 

W nawiązaniu do przekazanych wielkopolskim samorządowcom korespondencji  
w sprawie nieprzyznania nagród dla Wojewódzkich i Gminnych Komisarzy 
Spisowych, po raz kolejny chciałbym wyrazić brak zrozumienia dla argumentów, które 
stoją za „podjętą na szczeblu centralnym” decyzją. 

Jak podkreślił Pan w korespondencji, zadanie powierzone Gminnym Komisarzom 
Spisowym zostało zrealizowane bez zarzutów z wysoką w naszym województwie 
skutecznością. Sytuacja epidemiczna w kraju jest dla nas jasna i oczywista. Wiemy 
również, że wymaga od nas licznych wyrzeczeń, ograniczeń i wzmożenia wysiłków. 
Reprezentując organy władzy lokalnej przyzwyczajeni jesteśmy do podejmowania 
decyzji w oparciu o określone przepisy prawa. Oprócz oczywistej wrażliwości na 
praworządność działań, nasze decyzje podlegają również weryfikacji przez organy 
kontrolne, które oczekują od nas konkretnej postawy legislacyjnej. 

Biorąc pod uwagę powyższe po raz kolejny zwracam się z prośbą o przekazanie 
do naszej wiadomości literalnie podjętej decyzji oraz podstawy prawnej jej 
sformułowania. Domagamy się jednoznacznego wskazania, jaki organ takową 
decyzję podjął. 

Jednocześnie uważam za wysoce niesprawiedliwe wybiórcze stosowanie 
przytoczonej w Komunikacie Centralnego Biura Spisowego zasady „maksymalnego 
ograniczania wydatków publicznych w związku z panującą pandemią”. Codziennie 
słyszymy o przykładach dość znacznych wydatków na działania, które nie przynoszą 
zamierzonych efektów publicznych. Przygotowanie wyborów korespondencyjnych 
przez ministra Jacka Sasina i utrata ok. 70 mln złotych, wypłaty wynagrodzeń dla 
członków zarządu nieistniejącego portu lotniczego, brak działań w sprawie zwrotu 
środków za niedostarczenie respiratorów przez spółkę prywatną, zakup maseczek 
bez atestu za 5.5 mln złotych, czy też ostatni zakup limuzyn przez Wody Polskie. 
Niestety takich przykładów braku oszczędności i dobrze stosowanej zasady 
gospodarności jest znacznie więcej. Dlatego tym bardziej oburza fakt 
wykorzystywania argumentu oszczędności wobec Gminnych Komisarzy Spisowych. 
Zadanie zrealizowane podczas Spisu Rolnego służy istotnym dla całego 
społeczeństwa sprawom, co zasługuje na zgodne z prawem sfinalizowanie. Tym 
bardziej gorzkie w odbiorze są skierowane do nas życzenia pomyślności w 2021 
roku, w którym z pewnością zostanie nam powierzone zadanie współrealizacji 
zaplanowanego Spisu Powszechnego. Kartki świąteczne, które otrzymali gminni 
komisarze w ramach oszczędności także można było wysłać w formie elektronicznej,  
a nie drukować w tak okazałej formie i narażać budżet państwa na kosztowną 
dystrybucję. 

Szanowny Panie Komisarzu. Proszę sobie i swoim ukrytym decydentom zadać 
pytanie jak chcecie odbudować naszą chęć współdziałania przy Spisie Powszechnym 
w 2021 r.?      
                                                                                   Z poważaniem 

                                                                                              Jacek Gursz  
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