SO-Ch.431.1.2020.JA

Chełm, 6 marzec 2020 r.

Pan
Artur Sawa
Wójt
Gminy Łopiennik Górny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009 nr 31, poz. 206 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w dniu 10 lutego 2020 r. przeprowadzona została kontrola
planowa w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny, 22-351 Łopiennik Górny 1.
I. Dane identyfikacyjne kontroli:
Kontrolę przeprowadziła:
- Joanna Adamczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Delegatury w Chełmie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, działający na podstawie
pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2020.
Zakres kontroli:
Przedmiotem kontroli było:
1. ocena prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zgodnie
z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2224 z późn. zm.), zwanej dalej Prasc,
2. sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk,
zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
( Dz. U. z 2016 r., poz. 10, 730), zwanej dalej ZIN,
W toku postępowania kontrolnego sprawdzono:
1. Z zakresu rejestracji stanu cywilnego:
 prawidłowość sporządzania aktów stanu cywilnego,
 terminowość prowadzonej rejestracji stanu cywilnego,
 prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie
rejestracji stanu cywilnego,
 terminowość obsługi zleceń migracji historycznych aktów stanu cywilnego
do BUSC.
2. Z zakresu zmiany imion i nazwisk:
 prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie
zmiany imion i nazwisk.
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Okres objęty kontrolą: czynnościami kontrolnymi objęto dokumentację wytworzoną
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
II. Ocena kontrolowanej działalności:
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.
W kontrolowanych sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie stwierdzono
nieprawidłowości przy sporządzaniu aktów stanu cywilnego, nanoszeniu zmian w aktach stanu
cywilnego, migracji historycznych aktów stanu cywilnego do BUSC oraz terminowej obsługi
zleceń. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych z zakresu zmiany imion i nazwisk
nie stwierdzono przypadków naruszenia właściwych przepisów materialnych.
III. Opis ustalonego stanu faktycznego.
W zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk:
Zagadnienia ogólne
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, na mocy art. 6 ust. 3 Prasc jest Pan Artur Sawa
– Wójt Gminy.
Treść art. 6 ust. 4 Prasc stanowi, że w okręgach rejestracji stanu cywilnego liczących mniej niż
50 tysięcy mieszkańców wójt zatrudnia Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz może
zatrudnić inną osobę na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 Prasc Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest Pani
Agnieszka Wójtowicz zatrudniona na pełny etat.
Urząd Stanu Cywilnego w Łopienniku Górnym mieści się na parterze budynku Urzędu
Gminy i składa się z pokoju w którym znajdują się szafy przeznaczone do przechowywania ksiąg
stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz sali ślubów. W trakcie kontroli okazywał dokumenty
i udzielał wyjaśnień Zastępca Kierownika USC.
W Urzędzie Stanu Cywilnego znajdują się metrykalne (papierowe) księgi stanu cywilnego
prowadzone od 1919 r., które będą sukcesywnie przekazywane do Archiwum Państwowego.
Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie Rejestru Stanu Cywilnego
Stwierdzono, że przeniesienie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu
cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego nastąpiło z zachowaniem zasad określonych
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia
aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204). Nie stwierdzono
rozbieżności między treścią skontrolowanych aktów stanu cywilnego a treścią dokumentów
stanowiących podstawę ich sporządzenia.
Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone są prawidłowo. Zawierają one
m.in. wnioski o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do rejestru stanu
cywilnego, oryginały zagranicznych dokumentów stanu cywilnego wraz z tłumaczeniami, akty
małżeństwa rodziców stanowiące podstawę do uzupełnienia aktów urodzenia dzieci, zapewnienia
o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzeń osób
zamierzających zawrzeć małżeństwo, zaświadczenia potwierdzające zawarcie małżeństwa
podpisane przez uprawnionego duchownego, karty zgonu i protokoły zgłoszenia zgonu.
W kontrolowanym okresie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łopienniku Górnym
sporządzono ogółem:
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6 aktów urodzeń,
21 aktów małżeństw,
18 aktów zgonu.

Kontroli poddano następujące akty stanu cywilnego:
 akty urodzenia:
-

nr 0606072/00/AU/2019/142319,
nr 0606072/00/AU/2019/292714,
nr 0606072/00/AU/2019/631680,
nr 0606072/00/AU/2019/941417,
nr 0606072/00/AU/2019/105066,
nr 0606072/00/AU/2019/363647,

Stwierdzono, iż wszystkie akty urodzenia zostały sporządzone w trybie czynności
materialno-technicznej zgodnie z treścią art. 104 Prasc (transkrypcja zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego) oraz art. 99 Prasc (rejestracja urodzenia, które nastąpiło poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej a w państwie urodzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu
cywilnego).
Do akt zbiorowych prawidłowo włączono oryginał dokumentu zagranicznego
stanowiącego podstawę transkrypcji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza
przysięgłego.
W aktach prawidłowo zamieszczono adnotację o okolicznościach i podstawie rejestracji
urodzenia (art. 23 Prasc)
 akty małżeństwa:
-

nr 0606072/00/AM/2019/655555,
nr 0606072/00/AM/2019/467874,
nr 0606072/00/AM/2019/675573,
nr 0606072/00/AM/2019/462105,
nr 0606072/00/AM/2019/711042,
nr 0606072/00/AM/2019/955803,
nr 0606072/00/AM/2019/243761,
nr 0606072/00/AM/2019/813083,
nr 0606072/00/AM/2019/476535,
nr 0606072/00/AM/2019/828714,
nr 0606072/00/AM/2019/749096,
nr 0606072/00/AM/2019/536388,
nr 0606072/00/AM/2019/345923,
nr 0606072/00/AM/2019/612938,
nr 0606072/00/AM/2019/080198,
nr 0606072/00/AM/2019/592259,
nr 0606072/00/AM/2019/077881,
nr 0606072/00/AM/2019/962779,
nr 0606072/00/AM/2019/446766,
nr 0606072/00/AM/2019/547304,
nr 0606072/00/AM/2019/990322.
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W przypadku aktów dotyczących małżeństw zawartych w formie określonej
w art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9,
poz. 59 z późn. zm.) zwanej dalej „k.r.o.” stwierdzono, że do akt zbiorowych prawidłowo załączono
zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenia o braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zawierały dane określone w art. 4¹ „k.r.o.”,
tj. informację o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa oraz treść i datę złożonych
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków
i ich dzieci.
Kontrola wykazała, że na przekazywanym przez duchownego zaświadczeniu stanowiącym
podstawę sporządzenia aktu małżeństwa odnotowano datę wpływu zaświadczenia do urzędu,
co umożliwiło ustalenie że został zachowany pięciodniowy ustawowy termin przekazania przez
osobę duchowną dokumentu do urzędu stanu cywilnego i następnie jednodniowy termin
sporządzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego aktu małżeństwa. Zgodnie bowiem
z art. 8 § 3 „k.r.o.” duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stanowiące
podstawę sporządzenia aktu małżeństwa przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa.
Artykuł 87 ust. 5 Prasc stanowi natomiast, że akt małżeństwa jest sporządzany, jeżeli zachowany
został termin, o którym mowa w art. 8 § 3 „k.r.o.”.
W przypadku skontrolowanych aktów małżeństwa sporządzonych na podstawie
art. 1 § 1 k.r.o., tj. w wyniku złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczeń woli
o wstąpieniu w związek małżeński, do akt zbiorowych dołączono zapewnienia o braku okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa oraz protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński sporządzony przez zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zgodnie
z dyspozycją art. 86 ust. 1 Prasc zastępca kierownika USC w Łopienniku Górnym sporządził akty
małżeństwa w ustawowym terminie, tj. w następnym dniu roboczym.
Ponadto stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych aktach małżeństwa
zamieszczono przypiski o aktach urodzenia małżonków – co zgodne było z przepisem
art. 25 ust. 1 Prasc, nakazującym zamieszczanie przy akcie stanu cywilnego informacji o innych
aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacji wpływających na stan
cywilny tej osoby w formie przypisków.
 akty zgonu:
-

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

0606072/00/AZ/2019/036973,
0606072/00/AZ/2019/535739,
0606072/00/AZ/2019/904430,
0606072/00/AZ/2019/294365,
0606072/00/AZ/2019/907093,
0606072/00/AZ/2019/218397,
0606072/00/AZ/2019/839610,
0606072/00/AZ/2019/703837,
0606072/00/AZ/2019/273341,
0606072/00/AZ/2019/095175,
0606072/00/AZ/2019/750852,
0606072/00/AZ/2019/204371,
0606072/00/AZ/2019/698347,
0606072/00/AZ/2019/455161,
0606072/00/AZ/2019/122269,
0606072/00/AZ/2019/945826,
0606072/00/AZ/2019/845879,
0606072/00/AZ/2019/220917
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Kontrola wykazała, że powyższe akty zgonu sporządzono na podstawie zgłoszeń zgonu
dokonanych w ustawowym terminie przez osoby do tego uprawnione zgodnie z treścią art. 92 i 93
Prasc. Podstawę sporządzenia aktów stanowiły karty zgonu oraz protokoły zgłoszenia zgonu.
Ponadto stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych aktach zgonu zamieszczono
przypiski o pozostałych aktach stanu cywilnego zmarłych – co zgodne było z przepisem
art. 25 ust.1 Prasc, nakazującym zamieszczanie przy akcie stanu cywilnego informacji o innych
aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacji wpływających na stan cywilny
tej osoby w formie przypisków.
Terminowość realizacji zleceń migracji historycznych aktów stanu cywilnego do BUSC.
Do Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC) w kontrolowanym okresie przeniesiono
249 aktów stanu cywilnego. Akty stanu cywilnego z ksiąg stanu cywilnego przenoszone były do
BUSC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz.
204 z póź. zm.).
Zgodnie z dyspozycją art. 124 ust. 3 Prasc w aktach stanu cywilnego sporządzonych
w księgach stanu cywilnego prawidłowo zamieszczono informacje o ich przeniesieniu do Rejestru
Stanu Cywilnego w postaci wzmianek dodatkowych zawierających oznaczenie aktu i datę jego
sporządzenia.
W okresie objętym kontrolą Urząd Stanu Cywilnego w Łopienniku Górnym zrealizował:

249 migracji aktu stanu cywilnego,

43 wpisanych wzmianek w aktach stanu cywilnego,

272 wpisanych przypisków pod aktami stanu cywilnego,

416 wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w tym:
- 355 skróconych,
- 41 zupełnych,
- 20 wielojęzycznych.
Postępowania administracyjne w zakresie zmiany imion i nazwisk
W kontrolowanym okresie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łopienniku Górnym była
wydana jedna decyzja w zakresie zmiany imion i nazwisk.
Przyjęty wniosek zawierał dane osób wnioskujących imię/nazwisko na jakie miała nastąpić
zmiana, uzasadnienie i były zgodne z art. 11 ZIN. Skontrolowane wnioski zostały złożone zgodnie
z właściwością miejscową. Do wniosków załączono stosowne odpisy aktów stanu cywilnego.
Decyzje wydane zostały w terminach określonych w art. 35 k.p.a. Powoływano
we właściwy sposób nie tylko materialną podstawę orzekania, ale również art. 104 k.p.a.
określający sposób załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Powyższe decyzje
wydano zgodnie z wniesionym przez stronę żądaniem i w związku z tym odstąpiono
od uzasadnienia rozstrzygnięcia.
W kontrolowanych sprawach decyzje administracyjne podpisane były przez osobę
posiadającą stosowne upoważnienia do dokonywania tych czynności.
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Ewidencja wykorzystania blankietów rejestracji stanu cywilnego
Kontrolą objęte zostały następujące blankiety rejestracji stanu cywilnego przekazane dla
USC w Łopienniku Górnym przez Delegaturę w Chełmie LUW:
- blankiety odpisów aktów stanu cywilnego o numerach od AD 7739001 do AD 7739300
(300 szt.), pobrane w dniu 25.04.2019 r.
- blankiety zaświadczeń rejestracji stanu cywilnego o numerach od BA 0084771 do BA 0084780
(10 szt.), pobrane w dniu 28.09.2018 r.
Weryfikacji wykorzystania blankietów dokonano w oparciu o raporty w aplikacji Źródło
oraz dokumentację przychodu i rozchodu blankietów. Z kontrolowanej partii blankietów odpisów
aktów stanu cywilnego do wykorzystania pozostało 53 szt., natomiast blankietów zaświadczeń
5 szt.
Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją 2/2020.
IV. Pouczenie:
Informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Na tym wystąpienie pokontrolne zakończono.

z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Monika Szumiło
Kierownik Oddziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
/podpisano elektronicznie/
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