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WOJEWODA  OPOLSKI 
 SO.IV.431.1.4.2012.EC          Opole,   9   października 2012 r.    
 
 

Wystąpienie Pokontrolne 
 
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:   Urząd Stanu Cywilnego, ul. Bolesława 
Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.  
 
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Dieter Przewdzing, 
Burmistrz Zdzieszowic od 14 grudnia 2010 roku, Kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego 
z mocy prawa. 
Kierownikiem USC jest pani Sabina Maczurek powołana Uchwałą Rady Miejskiej       
z 19 czerwca 2007 r., nr IX/62/07– spełniająca wymagania określone w art. 6a ust. 1 
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 
Zastępcą Kierownika USC jest pani Aleksandra Bukowińska, z dniem 1 stycznia 
2012 r. przeniesiona na to stanowisko w drodze awansu – spełniająca wymagania 
określone w art. 6a ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 
 
3. Imię, nazwisko i stanowisko słu żbowe kontrolera: Ewa Czarniecka – inspektor 
wojewódzki w Oddziale Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
 
4. Miejsce kontroli: Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34. 
 
5. Termin kontroli: 7 września 2012 r. 
 
6. Zakres kontroli: 
a) przedmiot kontroli: 
- sprawdzenie podstaw prawnych decyzji o zmianie imienia i nazwiska; 
- weryfikacja dowodów zgromadzonych w sprawach;  
- weryfikacja przekazania informacji o dokonanej zmianie do właściwych organów; 
- terminowość wydawania decyzji;  
- terminowość przekazywania informacji o dokonanych zmianach.  
b) okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2012 r. 
 
7. Ocena skontrolowanej działalno ści, ze wskazaniem ustale ń, na których 
została oparta.  

Podczas kontroli sprawdzono 10 decyzji wydanych na podstawie ustawy           
o zmianie imienia i nazwiska: z 19 stycznia 2011 r., znak USC.5355.1.2011 ; z 14 
lutego 2011 r., znak USC.5355.3.2011 ; z 30 marca 2011 r., znak USC.5355.5.2011 ; 
z 27 maja 2011 r., znak USC.5355.7.2011 ; z 19 października 2011 r., znak 
USC.5355.9.2011; z 14 września 2011 r., znak USC.5355.12.2011 , z 13 grudnia 
2011 r., znak USC.5355.15.2011 , z 8 lutego 2012 r., znak USC.5355.2.2012 , z 13 
kwietnia 2012 r., znak USC.5355.4.2012  i z 12 lipca 2012 r., znak USC.5355.7.2012 .  

W kontrolowanych sprawach sprawdzono prawidłowość złożonych wniosków   
o zmianę imion i nazwisk z uwzględnieniem daty wpływu wniosku. Wnioski o zmianę 
imienia lub nazwiska zawierały określenie, czy zmiana dotyczy nazwiska rodowego, 
czy nabytego – noszonego. Zawierały wskazanie nazwiska i imienia, o które 
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wnioskodawca się ubiegał. Dokumentacja we wszystkich skontrolowanych decyzjach 
gromadzona była prawidłowo. 

Decyzje wydawane są z zachowaniem ustawowych terminów. Podstawa 
prawna wydawanych decyzji powoływana jest prawidłowo. Dokumentacja 
gromadzona jest właściwie. Decyzje przekazywano za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Decyzje o zmianie imion i nazwisk przekazywane są do urzędów stanu cywilnego 
właściwych ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa 
wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z ustawą o zmianie 
imienia i nazwiska informacje przekazywano do właściwego miejscowo organu gminy 
prowadzącego ewidencję ludności oraz do organu, który wydał dowód osobisty 
wnioskodawcy.  

Ocenie poddano także przestrzeganie procedur postępowania 
administracyjnego oraz kwestie przestrzegania zapisów Kodeksu rodzinnego               
i opiekuńczego w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej. 

We wszystkich skontrolowanych sprawach prowadzonych na podstawie 
ustawy o zmianie imienia i nazwiska w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono 
istotnych uchybień. 
 

Ocena realizacji zadań w kontrolowanym zakresie jest pozytywna .  
 
8. Do ustaleń kontroli nie zgłoszono zastrzeżeń.  
 
9. Podczas kontroli udzielno instruktażu w związku z czym odstępuje się od 
przedstawienia zaleceń pokontrolnych. 
       
 
 
       z up. Wojewody Opolskiego 
 
              Agnieszka Królikowska 
                            Dyrektor Wydziału 

         Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
 
 
 
 


