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Na podstawie art. 28 ust' 1 pkt 2 ustawy z dnia f3 swczr'i^2009 r. o wojewodzię
i administracjirządowejw wojewódńwie (Dz. U. Nr 31' poz' 206),przeprowadzona
została
kontrolaproblemowaw kierowanymprzezPaniąUrzędzie.
Tematykakontroli obejmowałarealizacjęzadań z zakesu administracjirządowej'
w przedmiociedziałalności
Urzędustanucywilnego'
cęlęm kontroli było ustalenie rzeczywistęgostanu ręalizacji zadań z zaktesu
administracjirządowejokeślonychw ustawiez dnia 29 wrfeśnia1986 r. Pmwo o aktach
_ tj. Dz. U' z 2004r' Nr 161,
stanucywi|nego(dalejustawaPlawo o aktachstanuc}'\łilnego
poz. |688 z póżn.zf,l]'').
Kontrolą ob,jętookes od 1 stycznia 2008 r. do 30 września2009 r.
w

zwi@ku z

kontrolą któĘ

szczegółowe Wyfki

przedstawione zostały

w podpisanym bez zastoei.'eń protokole kontroli, przekazuję Pani Burmistrz niniejsze
wystąpieniepokontrolne'
W wyniku kontroli stwieldzono,iż sposób sporządzaniaaktó\ł stanu cywilnego,
prowadzenia akt zbiorovlych rejestracji stanu cywilnego, ksiąg stanu cywilnego
oraz skorowidzówalfabetycznychbył zgodny z wymogamiokeślonymiw ustawiePrawo

o aktach stanu cywi]nego oraf

w

rozporządzeniu Ministm

spmw

wewnętrznych

i Administracji z dt.Lia26 pażdziemika 1998 r. w spmwie szczegółowychzasad sporządzania
aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli'
przechowywania i zabezpieczenia omz wzolów aktów stanu cywilnego' ich odpisów,
Zaświadczeń
i protokołów(Dz' U' Nr 136, poz.884 zpóżl- zm.)'
PorDieszczenie'\Ą' którym pżechowywano księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe
rejestracjistanucywilnego byłowłaściwie
zabefpieczoneprzed dostępemosób trzecich'
W okresie objętymkontlolą wydano 4204 odpisy aktów stanucywilnego, w t}m 4l22
skrócone i 82 zupełne.Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywiinego. odpisy
\łydawano wyłącznie osobom uprawnion;m do ich otrzymfu a, niezwłocznie po złożeniu
wnlosku,
w kontrolowanym okJesie wydano 60 decyzji na podstawieprzepisów ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego, w tym: 27 decyzji o wpisaniu Ńtów sporządzonychza granicą
do polskich ksiąg stanu cJ'wilnego,33 decyzje dotyczącesplostowania i uzupełnieniatreści
aktu stanu cywi]nego oraz 1 decyzję na podstawie ustawy o fmianie imion i nazwisk
(\.Dz'U.

z 2005 r' Nr 233, poz. |992 z póżn. zm.)|, a takŹe 8 decyfji zezwalających

na zawarcie związku małżeńskiegopŹed upływem terminu okleślonegow afi' 4 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzimy i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn'zm.).
wszystkie poddane kontroli decyzje fostały wydane w terminie miesięcznym
oheślonym tt' art. 35 $ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo\Ąania
administrac}.jnęgo(tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pó^. Ti.)' W podstawach
prawnych Ww' decyfji powołanowłaściwe
w danej sprawieprzepisy prawa materialnego'
Ponadto w wyniku kontroli stwieldzono, że dokumentacja dotycząca decyzji
oznaczonej USC 5139/1/08,orzekającejo zmianie nazwiska, przechowywanabyła w teczce
aktowęj zat}'tułowanejUstalanie brzmienia i pisowni imion i ,afł7.'t, ounaczonejsymbolem
liczboąrm j1.i9 oraz kategoriąarchiwalnąB50'
Plagnę Zwrócić uwagę Pani Burmistrz na fakt, że jakłolwiek jednolity rzeczorły
\',,ykazakt stanowiącyzałącznikdo rofporządzeniaPrezesaRady MinistróW z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnejdla organów gmin i zwiąfków międzygminnych
(Dz.U' Nr 112, poz' 1319 z późjl'.zm.), nie okeśla symbolu i hasła klasy|rkacyjnego
odpowiedniegodla danęj kategorii splaw, zgodnie z ww. rozporządzeniemistniejemożliwość
. od dnia ]3 cf€ r wca
2009 r' obowiązujeustawaz dnia l? paździemika
2008r' o znianie imieniai nauwiska
(Dz.U. Nr220,poz.l4l4).

przekształcenia
lub dodanianowychsyrnbolii hasełklasyfikacyjnychw klasachtrzeciego
i czwartego rzędu, w celu dostosowaniazapisów jednolitego rzeczowego wykazu
akt do pĘedmiotowego
zakresudziałaniaUrzędu.
Zmiany, o których mowa powyżęj,mogą być dokorywanetylko na podstavr'ie
zarządzenia
kierownikaurzęduw porozumieniuz właściwym
archiwumpanstwowyEl.
Pragnę poinfomo]vaćPanią Burmistrz' że wobec povyzszych ustaleń kontoli,
nie sformułowano
wnioskówpokonttohycb"
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