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Opole,  9  października 2012 r. 

WOJEWODA  OPOLSKI 
 
     SO.IV.431.14.2012.DJ                 
 

Wystąpienie Pokontrolne 

 

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej : Urząd Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach, 47-330 
Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34. 
 
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego : Dieter Przewdzing, Burmistrz 
Zdzieszowic od 14 grudnia 2010 roku, jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego z mocy 
prawa. 
 
3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych kom órek organizacyjnych :       
Kierownikiem USC jest pani Sabina Maczurek, została powołana Uchwałą Rady Miejskiej                    

     z 19 czerwca 2007 r., nr IX/62/07, spełnia wymagania określone w art. 6a ust. 1 ustawy Prawo  
     o aktach stanu cywilnego. 

      Pani Aleksandra Bukowińska z dniem 1 stycznia 2012 r. jest zastępcą Kierownika USC, została  
      przeniesiona na to stanowisko w drodze awansu, spełnia wymagania określone w art. 6a ust. 1  
      ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jest zatrudniona na 1/8 etatu.   

 
4. Imię, nazwisko i stanowisko słu żbowe kontrolera : Danuta Rechowicz-Jabłecka, Kierownik 
Oddziału Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych w Wydziale Spraw Obywatelskich                           
i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
 
5. Miejsce kontroli : Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34. 
 
6. Termin kontroli :  7 września 2012 r. 
 
7. Zakres kontroli : 
a) przedmiot kontroli:  
 - prawidłowość sporządzania aktów urodzeń,  
 - prawidłowość sporządzania aktów małżeństw, 
 - prawidłowość sporządzania aktów zgonów,   
 - prawidłowość kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia aktów 
   stanu cywilnego.  
b) okres objęty kontrolą: od 31 lipca 2011 r. do 31 lipca 2012 r. 
 
8. Ocena skontrolowanej działalno ści, ze wskazaniem ustale ń, na których została oparta . 
 
Ocena realizacji zadań w kontrolowanym zakresie jest pozytywna . 
 
Podczas kontroli ustalono, że:  
- akty urodzenia numer 8/2011, 11/2011,14/2011, 3/2012 oraz 7/2012 i dokumentacja 
stanowiąca podstawę ich sporządzenia, 
- akty małżeństw numer: 43, 46, 47, 55, 60, 68, 70, 75, 84 z 2011 roku i akty małżeństw numer:  
1, 11, 12, 14, 23, 27, 32, 43  z 2012 roku oraz dokumentacja stanowiąca podstawę ich 
sporządzenia,   
- akty zgonu numer: 47, 53, 60 z 2011 roku i akty zgonu numer: 1, 11, 21, 31 z 2012 r. oraz       
dokumentacja stanowiąca podstawę ich sporządzenia - zostały sporządzone prawidłowo, 
zgodnie z zapisami ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.              
z 2011 r. nr 212, poz.1264 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                
i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad   sporządzania 
aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, 
przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, 
zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz.  884 ze zmianami). 
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Księgi stanu cywilnego za 2011 r. zostały zamknięte po sporządzeniu ostatniego aktu w 2011 r. 
(art. 23 ustawy Pr. o a.s.c.), poprzez wpisanie stosownej adnotacji – zgodnie z § 12 ust. 1 
rozporządzenia. Adnotacja ta jest opatrzona podpisem Kierownika USC oraz imienną pieczątka. 
Przestrzegana jest kolejność i ciągłość numeracji aktów stanu cywilnego  sporządzonych                        
w księgach, zaś numery aktów odpowiadają numerom akt zbiorowych – zgodnie z § 3 
rozporządzenia. Pisownia poszczególnych wyrazów nie budzi wątpliwości i jest zgodna                         
z zasadami ortografii polskiej – zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia. Stosownie do przepisu § 6 
ust. 3 rozporządzenia pod aktami stanu cywilnego poza odręcznym podpisem Kierownika USC 
odciśnięta została jego imienna pieczątka. 
W decyzjach wydanych przez Kierownika USC w Zdzieszowicach jest przywołany właściwy artykuł 
ustawy merytorycznej i aktualny publikator. W pouczeniu decyzji prawidłowo wskazywano organ 
odwoławczy. Dokumentacja do wydania decyzji została właściwie skompletowana. Porównano 
dane zawarte w decyzji z treścią aktów stanu cywilnego i nie stwierdzono rozbieżności i błędów. 
Decyzje wydane na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy zostały odnotowane w rubryce uwagi. 
Decyzje wydane na podstawie art. 28 i art. 36 ustawy zostały odnotowane we wzmiankach 
dodatkowych – zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy Pr. o a.s.c.  
Akty małżeństw zostały sporządzone niezwłocznie po jego zawarciu – art. 61 ust. 1, akty 
małżeństw dot. małżeństw kanonicznych z zachowaniem terminu określonego w art. 61a ust. 2 
ustawy Pr. o a.s.c.   
W aktach zbiorowych do aktów małżeństw dot. związku małżeńskiego zawartego przed 
Kierownikiem USC znajdują się dokumenty wymagane zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
Pr. o a.s.c., a w przypadku zawarcia małżeństwa kanonicznego również zaświadczenie - art. 
61a ust. 1 ustawy Pr. o a.s.c. 
Zaświadczenia niezbędne do zawarcia małżeństwa kanonicznego sporządził Kierownik USC                               
w Zdzieszowicach, ze względu na miejsce zamieszkania jednej (lub obu stron) – art. 12 ust. 2 
Pr. o a.s.c. Trzy zaświadczenia zostały wydane przez innych Kierowników USC, tj.: Kierownika 
USC w Opolu, w Leśnicy i we Wrocławiu. Zaświadczenia potwierdzające zawarcie małżeństwa, 
podpisane przez uprawnionego duchownego, wpłynęły do USC w terminie przewidzianym w art. 
8 ust. 3 Krio. Potwierdza ten fakt data wpływu odnotowana na zaświadczeniach. Nie 
stwierdzono naruszenia właściwości organu sporządzającego akty małżeństw - art. 12 ust. 3 Pr. 
o a.s.c. Porównano dane zawarte w zaświadczeniu z treścią aktów małżeństw, nie stwierdzono 
rozbieżności i błędów. Akty małżeństw są podpisane przez Kierownika USC.  
Akty dotyczące małżeństwa zawartego przed Kierownikiem USC są podpisane przez 
Kierownika USC (§ 6 ust. 3 rozp.), osoby zawierające małżeństwo i świadków (§ 6 ust. 1 rozp.).  
Pod treścią aktów małżeństw i zgonów zamieszczone są przypiski zawierające informację                   
o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby – zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy 
Pr. o a.s.c.   
W aktach zbiorowych do aktów zgonu znajdują się karty zgonu wydane przez lekarza - art. 66 
ust. 1 Pr. o a.s.c. oraz  notatki sporządzone na okoliczność zgłoszenia zgonu.  
Akty zgonu są podpisane przez Kierownika USC, przez zastępcę Kierownika USC został 
podpisany jeden akt numer 31/2012, oraz przez osoby zgłaszające zgon.  
Akty zgonu zostały sporządzone w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu zgodnie                         
z  art. 16 ustawy Pr. o a.s.c. Zgłoszenia zgonu dokonano ustnie zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy 
Pr. o a.s.c.  

   W badanych sprawach nie stwierdzono kradzieży tożsamości. 
 
9. Burmistrz Zdzieszowic nie zgłosił zastrzeżeń do ustaleń kontroli. 
 
 
 
  

 
        z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO 
 
       Agnieszka Królikowska 
          Dyrektor Wydziału 
      Spraw obywatelskich i Cudzoziemców   

                                                                                                


