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Pan
Wiesław Gąska
Wójt Gminy Borowie

W Y S TĄ P I E N I E P O K O N T R O L N E

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) przeprowadzona została
w dniu 19 sierpnia 2010 r. kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie.
Tematyka kontroli obejmowała realizację przez gminę zadań z zakresu administracji
rządowej, w przedmiocie działalności Urzędu Stanu Cywilnego.
Celem kontroli było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (dalej ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego – t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688 z późn. zm.).
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 3 września 2010 r., przekazuję Panu Wójtowi
niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż sposób sporządzania aktów stanu cywilnego,
prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, ksiąg stanu cywilnego
oraz skorowidzów alfabetycznych był zgodny z wymogami określonymi w ustawie Prawo
o

aktach stanu cywilnego oraz w rozporządzeniu 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 z późn. zm.).
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Pomieszczenie, w którym przechowywano księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe
rejestracji stanu cywilnego było właściwie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
…………………………………………………………………………………………………
………......
W okresie objętym kontrolą wydano 135 odpisów aktów stanu cywilnego,
w tym: 127 skróconych i 8 zupełnych. Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego, odpisy wydawano osobom uprawnionym do ich otrzymania, niezwłocznie
po złożeniu wniosku.
W kontrolowanym okresie wydano 9 decyzji administracyjnych, w tym: 4 w sprawie
sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego, 4 dotyczące wpisania
zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz 1 w zakresie zmiany nazwiska.
Wszystkie poddane kontroli decyzje zostały wydane z zachowaniem miesięcznego terminu
określonego w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Decyzje zawierały wszystkie wymagane elementy określone w art. 107 § 1 kpa,
a w ich podstawach prawnych przywołano właściwe przepisy prawa materialnego,
będące podstawą rozstrzygnięcia.
Ponadto ustalono, że dokumentacja dotycząca decyzji z dnia 27 marca 2009 r.,
oznaczonej USC.5137–1/09, orzekającej o zmianie nazwiska, przechowywana była w teczce
aktowej zatytułowanej „Odwołania w sprawach zmian imion i nazwisk", oznaczonej
symbolem liczbowym „5137” oraz kategorią archiwalną „B–50”.
Pragnę zwrócić uwagę Pana Wójta, że jakkolwiek jednolity rzeczowy wykaz akt,
stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
(Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), nie określa symbolu i hasła klasyfikacyjnego
odpowiedniego

dla

decyzji

w

sprawie

zmiany

imienia

i

nazwiska,

zgodnie

z ww. rozporządzeniem istnieje możliwość przekształcenia lub dodania nowych symboli
i haseł klasyfikacyjnych w klasach trzeciego i czwartego rzędu, w celu dostosowania zapisów
jednolitego rzeczowego wykazu akt do przedmiotowego zakresu działania Urzędu.
Zmiany, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane tylko na podstawie
zarządzenia kierownika urzędu w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym.
Pragnę poinformować Pana Wójta, że wobec powyższych ustaleń kontroli,
nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
z up. Wojewody Mazowieckiego
Edyta Ostrowska
Dyrektor Wydziału Kontroli
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