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ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH  
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl 

tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl 

 
 

PROTOKÓŁ 
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Brody. 

 
 
Data przeprowadzonej kontroli: 11 lutego 2009 roku. 
 
Zakres przeprowadzonej kontroli: 
 

1. rejestracja stanu cywilnego 
2. ewidencja ludności 
3. wydawanie dowodów osobistych 

 
Osoby kontrolujące: 
 

1. Mariola Błońska-Adamczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody 
Świętokrzyskiego nr 64/2009 – w zakresie ewidencji ludności; 

2. Marta Konasiewicz – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego  
nr 62/2009 – w zakresie rejestracji stanu cywilnego; 

3. Ryszard Ksel – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 63/2009  
– w zakresie wydawania dowodów osobistych. 

 
Jednostka kontrolowana: 
 
Urząd Gminy Brody 
NIP: 664 00 11 820 
REGON: 000531884 
 
 
 

Rejestracja Stanu Cywilnego: 
 
 Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brody  stanowi oddzielną komórkę wraz  
z referatem dowodów osobistych . W USC Brody osobami uprawnionymi do dokonywania 
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są Wójt Gminy oraz Kierownik USC Pani 
Jadwiga Janiec, pełniąca tę funkcję od 1991 roku.  
Na potrzeby USC przeznaczone są dwa pomieszczenia oraz sala ślubów. Księgi stanu 
cywilnego i akta zbiorowe przechowywane są w jednym pomieszczeniu, są odpowiednio 
zabezpieczone i chronione (pomieszczenie posiada system alarmowy). 
 
 Akty stanu cywilnego sporządzane są w księgach, odrębnych dla każdego rodzaju 
aktów (księgi: urodzeń, małżeństw, zgonów), są sporządzane pismem maszynowym, pisownia 
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poszczególnych wyrazów nie budzi wątpliwości, każdy akt jest opatrzony podpisem  
i pieczęcią imienną osoby uprawnionej, rubryka „uwagi” wykreślona prawidłowo podobnie 
jak inne wolne pola. Księgi są prawidłowo zamknięte, opatrzone właściwą adnotacją  po 
ostatnim sporządzonym akcie stanu cywilnego w danym roku kalendarzowym. 
 Powyższe jest zgodne z Rozporządzeniem 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. z 1998r. Nr 136, poz. 884 z późn. zm). 
 
 Kontroli poddano akty małżeństw, urodzeń i zgonów sporządzone w latach 2008-
2009. 
 
Akty mał żeństw 
W 2008 roku sporządzono 63 akty małżeństwa. Podczas kontroli stwierdzono, że dla każdego 
aktu prowadzi się akta zbiorowe, które zawierają wszystkie niezbędne dokumenty do 
zawarcia związku małżeńskiego. 
Skontrolowano akta zbiorowe do aktów: 63/2008, 57/2008, 56/2008, 1/2008, 4/2008. 
Akt nr 63/2008 – ślub tzw. konkordatowy: data ślubu – 27.12.2008r, data sporządzenia aktu – 
30.12.2008, data złożenia zapewnienia  o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa- 24.100.2008, w aktach znajduje się zaświadczenie duchownego, będące 
podstawą sporządzenia aktu oraz odpisy skrócone aktów urodzenia. 
Akt nr 57/2008 – ślub konkordatowy: data ślubu 11.10.2008, data sporządzenia aktu 
13.10.2008, data złożenia zapewnienia i wydania zaświadczenia: 18.09.2008 r. – akta 
zawierają wszystkie niezbędne dokumenty. 
Akty 55/2008, 1/2008 i 4/2008 – małżeństwa zawarte w USC, w aktach zbiorowych znajdują 
się wszystkie wymagane dokumenty, termin złożenia zapewnienia o braku okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa wynosi ponad 1 miesiąc czyli jest zgodny przepisami  
art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
 W 2009 roku sporządzono 2 akty małżeństwa (małż. konkordatowe) – akta zbiorowe 
zawierają wszystkie wymagane dokumenty, termin przekazania zaświadczenia przez 
duchownego zgodny z art.8 § 3 krio.  
   
 
Akty urodzenia 
W 2008 roku sporządzono 8 aktów urodzenia. Wszystkie sporządzono na podstawie 
dokumentu zagranicznego: akty od nr 1 do 7/2008 sporządzono na podstawie art. 73 ustawy 
prawo o aktach stanu cywilnego. W rubryce „uwagi” wpisano stosowne adnotacje, zaś akta 
zbiorowe do w/w aktów zawierają wszystkie niezbędne dokumenty tj. oryginał zagranicznego 
aktu, tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, wniosek i decyzję Kierownika USC 
o wpisaniu aktu do księgi stanu cywilnego. 
W 2009 roku nie sporządzono żadnego aktu urodzenia. 
 
 
Akty zgonu 
W 2008 roku sporządzono 75 aktów zgonu, a w 2009 roku 11 aktów zgonu. Sposób 
sporządzenia aktów oraz akta zbiorowe nie budzą zastrzeżeń. Rubryki wolne i rubryka 
„Uwagi „  są prawidłowo wykreślone, akta zbiorowe zawierają wymagane dokumenty. 
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Rejestry  
Prowadzone są odrębne rejestry: 

• rejestr decyzji o sprostowaniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – USC 5135; 
• rejestr zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego  

– USC 5133; 
• rejestr wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; 
• rejestr decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego  

– USC 5150 
Prowadzenie powyższych rejestrów jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków 
międzygminnych (Dz. U z 1999r., Nr 112, poz. 1319 ze zm.) 
 
 
Decyzje o zmianie imion i nazwisk 
 W 2008 i 2009 roku nie wydano żadnej decyzji w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 
1956r. o zmianie imion i nazwisk.  
 
 

W zakresie ewidencji ludności: 
 
Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Brodach prowadzona jest w systemie 

kartotecznym: w formie indywidualnych kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz 
w  systemie informatycznym. 

Kartoteka stałych mieszkańców na dzień 11.02.2009r. wynosi: 11 046 osób ( w tym na 
pobyt czasowy: 223 osoby). 

Karty KOM znajduje się w szufladach, nie są zamykane na klucz. Pomieszczenie znajduje się 
na II Pietrze, cały obiekt jest monitorowany. Karty ułożone są miejscowościami 
(alfabetycznie)  a w miejscowościach również alfabetycznie ulicami i według nr domów 
a  jeśli nie ma ulic, to numerami domów. Karty Kom  
Do potrzebnych danych zapewniony jest łatwy dostęp. 

Wyrywkowo dokonano kontroli kart osobowych mieszkańców z miejscowości 
Krynki, Rudnik, Kuszów i Adamów.  Na wszystkich sprawdzonych kartach KOM znajdowały 
się naklejki z numerem ewidencyjnym, karty uzupełniane są prawidłowo i na bieżąco 
nanoszone są wszystkie zmiany. 

1. (protokół kontroli strona 3) 
2. (protokół kontroli strona 3) 
3. (protokół kontroli strona 3) 
4. (protokół kontroli strona 3) 
 
Karty KOM podzielone są na: 

1) zbiór stałych mieszkańców, 
2) zbiór byłych mieszkańców. 

 Kartoteka byłych mieszkańców obejmuje: 
-  karty osób zmarłych oraz 
-  karty osób wymeldowanych (razem z osobami wymeldowanymi administracyjnie). 
Karty byłych mieszkańców są razem (nie podzielone). 

Karty z tzw. kartoteki „przejściowej” znajdują się w jednej szufladzie, nie jest 
prowadzony rejestr tych osób, trzeba liczyć karty. 
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  Dla celów aktualizacji ewidencji ludności prowadzi się zbiory dokumentów: 
1. zgłoszenia zameldowania na pobyt stały 
2. zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego oraz 
3. zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt czasowy. 
 Powyższe rejestry prowadzone są pod znakiem: Or.511/2008. Zgłoszenia 
i zawiadomienia wpinane są po kolei, nie jest prowadzony spis spraw w teczkach. 
 Ponadto prowadzony jest rejestr zgłoszeń wyjazdów poza granice RP tj. wpinane są 
w skoroszycie kolejno zgłoszenia. 
 Prowadzony jest również rejestr cudzoziemców, zameldowanych na pobyt czasowy 
trwający ponad 3 m-ce. W teczce wpinane są zgłoszenia pobytu czasowego łącznie z 
decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, zezwalającymi na zamieszkanie na czas oznaczony. 
 Odnośnie zgonów, urodzeń i zawieranych małżeństw dane SA s systemu 
informatycznego (nie prowadzone są dodatkowe rejestry).  
 W roku 2008 odnotowano: 
- 118 zgonów 
- 117 urodzeń oraz 
- zawarto 140 małżeństw  

Natomiast do dnia 11.02.2009r. tj. na dzień kontroli odnotowano: 
- 17 zgonów 
- 9 urodzeń oraz 
-  zawarto 2 małżeństwa. 
  Raz w tygodniu przesyłane są do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
ŚUW w Kielcach informacje o  zmianach osobowo – adresowych. W osobnym 
skoroszycie znajdują się potwierdzenia przesyłania dyskietek. W prowadzonym rejestrze 
wyszczególniana jest data wysyłki i zmiany tj. urodzenia, małżeństwa, zgony itp.  

  Dodatkowo prowadzony jest rejestr wysłanych listów poleconych, dotyczących 
ewidencji ludności np. karty KOM, dyskietki. 

 Powyższe prowadzone jest w programie „SELWIN”. 
 

 W 2008r. wszczęto 38 postępowań o wymeldowanie, z których zakończono decyzją 18 
postępowań, 20 postępowań jest w toku. Nie prowadzono żadnego postępowania w 
przedmiocie zameldowania ani uchylenia czynności materialno – technicznej. 

Sprawdzono 2 postępowania prowadzone w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy 
o  ewidencji ludności i dowodach osobistych: 
 

-  decyzja z dnia 13.05.2008r. znak: Or.El.51151/38/2008,  orzeczono o wymeldowaniu 
Pana XXX XXX (protokół kontroli str. 4) z pobytu stałego z lokalu położonego w 
miejscowości Brody ul .XXX (protokół kontroli str. 4). 
 Wniosek Pani XXX XXX (protokół kontroli str. 4) z dnia 17.01.2008r. o wymeldowanie 

byłego męża (rozwód orzeczony 25.06.2007r.).W dniu 15.02.2008r. wysłano pismo do 
Komendanta Komisariatu o przeprowadzenie kontroli meldunkowej, zwrotne pismo Policji 
z dnia 26.02.2008r. Następnie organ wysłał wniosek do Sądu Rejonowego w 
Starachowicach o ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego Pana XXX XXX 
(protokół kontroli str. 4) . Postanowieniem z dnia 05.03.2008r. Wójt Gminy Brody 
zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu ustanowienia przez sąd przedstawiciela. Po 
otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 03.04.2008r. – 
organ I instancji, bez podjęcia zawieszonego postępowania, wydał decyzje o 
wymeldowaniu. W prowadzonym postępowaniu stwierdzono brak zawiadomienia o 
niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie (zgodnie z art. 36 kpa) oraz o zebranym 
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materiale dowodowym do wydania decyzji i  możliwości zapoznania się z nim stron 
(zgodnie z art. 10 kpa). 

       -  decyzja 13.08.2008r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie wymeldowania Pani 
XXX  XXX (protokół kontroli str. 5) z pobytu stałego z lokalu położonego w 
miejscowości Adamów przy ulicy XXX (protokółkontrli str.6) 

 Wniosek z dnia 30.06.2008r. Pana XXX XXX (protokół kontroli str. 5) o wymeldowanie 
byłej żony. W dniu 01.07.2008r. wystąpiono do Komisariatu policji w Brodach o 
przeprowadzenie kontroli meldunkowej w spornym lokalu, której dokonano w dniu 
27.07.2008r., w wyniku której stwierdzono, iż pani XXX XXX (protokół kontroli str. 5) 
nie mieszka w miejscu stałego zameldowania. Zawiadomiono strony o zebranym materiale 
dowodowym i możliwości zapoznania się z nim. Ponieważ strona osobiście dokonała 
wymeldowania – Wójt Gminy Brody decyzją z dnia 134.08.2008r. orzekł o umorzeniu 
niniejszego postępowania jako bezprzedmiotowego. W aktach sprawy brak druku 
wymeldowania, jedynie w decyzji opisana jest czynność wymeldowania, w wyniku, której 
umorzono postępowanie 

  Do dnia 11.02.2009r. wpłynęły 3 wnioski o wymeldowanie, w wyniku, których 
wszczęto postępowania, będące w toku. 

Osoba zajmująca się problematyką ewidencji: Pani Lucyna Zaczek – inspektor w 
Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich, którego kierownikiem jest Pan 
mgr Paweł Zięba. 

 

 
Wydawanie dowodów osobistych. 

 
Zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych realizowane są w Urzędzie Stanu 

Cywilnego przez Panią Jadwigę Janiec – Kierownika USC. Dokumentacja (koperty 
dowodowe) jest przechowywana w szafach zamykanych na zamki, w jednym pomieszczeniu, 
zabezpieczonym alarmem. Dostęp do SOO oprócz Pani Jadwigi Janiec posiada Pani Lucyna 
Zaczek  - Inspektor ds. ewidencji ludności. 
Koperty ułożone są według numerów generowanych przez SOO. Na kopertach znajdują się 
wszystkie informacje wymagane przepisami zawartymi w § 33 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i 
przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia 
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.  
 
Dokonano wyrywkowej kontroli 6-iu kopert dowodowych. 
 

1. Nr 2611022-10179, seria dowodu APX nr 395858. Wniosek złożony w dniu 
14.05.2008 r. dowód wydany 26.06.2008 r. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione 
prawidłowo. W kopercie znajdują również: odpis skrócony aktu małżeństwa oraz 
odpis skrócony aktu urodzenia. Wydanie dowodu zwolniono z opłaty na podstawie § 2 
pkt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1110). 

2. Nr 2611022-10347, seria dowodu ARC nr 481820. Wniosek złożony w dniu 
29.08.2008 r., dowód wydany 06.10.2008 r. Dowód wydany małoletniemu ważny 
przez okres 5 lat. W kopercie dowodowej znajduje się odpis skrócony aktu urodzenia 
USC Starachowice oraz dowód uiszczenia opłaty. Na wniosku stosowna zgoda 
rodziców na wydanie dowodu małoletniemu. 

3. Nr 2611022-10167 seria APX nr 895853. Wniosek złożony w dniu 09.05.2008 r. 
Dowód wydany 12.06.2008 r. W kopercie znajduje się  dowód uiszczenia opłaty za 
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wydanie dowodu osobistego oraz odpis skrócony aktu urodzenia USC Starachowice. 
Wszystkie rubryki wypełnione prawidłowo.  

4. 2611022-10345 seria dowodu ARC nr 080421. Wniosek złożony 29.08.2008 r. dowód 
odebrany 23.09.2008 r. Dowód uiszczenia opłaty oraz skrócony odpis aktu urodzenia 
USC Starachowice. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. 

5. Nr 2611022-9850. Wniosek przyjęty 03.01.2008 r. dowód wydany 22.02.2008 r. W 
kopercie dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wszystkie rubryki wypełnione 
prawidłowo a ich zgodność z aktem maleństwa potwierdzona przez Kierownika USC 
Brody. 

6. Nr 2611022-9920 seria dowodu APL  nr 305587. Wniosek przyjęty dnia 31.01.2008 r. 
wydany 19.03.2008 r. W kopercie dowodowej znajduje się  dowód uiszczenia opłaty 
za wydanie dowodu osobistego oraz skrócony odpis aktu urodzenia USC 
Starachowice. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. 

 
Kontrola ewidencji formularzy dowodowych jako druków ścisłego zarachowania 
pobranych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 19.11.2007 r. w ilości 1000 
szt. na podstawie dowodu wydania nr 472/2007 wykazała zgodność z rozliczeniem 
przekazanym Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Stwierdzono wpis 6-iu 
anulowanych, ze względu na błędne dane osobowe, formularzy. Wszystkie anulowane 
formularze włączono do właściwych kopert dowodowych.  
Stwierdzono również, że partia formularzy pobranych na podstawie dowodu wydania Nr 
43/2008 w ilości 500 szt. jest w trakcie rozdysponowani. W dniu kontroli stwierdzono 
anulowanie 3 szt. formularzy z tej partii. 
Na kontrolowanym stanowisku prowadzony jest również rejestr unieważnionych 
dowodów osobistych. W roku 2008 stwierdzono 91 wpisów do rejestru. 
 

Kontroli nie wpisano do książki kontroli, bowiem nie przedłożono jej kontrolującym. 
 

 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu oraz prawo 
wniesienia pisemnych wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole zarządzającemu 
kontrolę w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego protokołu  . 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano 
jednostce kontrolowanej. 
 
 
Protokół sporządzili:                                                                Kierownik jednostki kontrolowanej: 
 
Marta Konasiewicz  - St. ispektor 
Ryszard Ksel – St. inspektor      Wójt Gminy Brody 
                     mgr Andrzej Przygoda 
Mariola Błońska-Adamczyk  St. insp. wojewódzki  
 
Miejsce i data podpisania protokołu                                        Miejsce i data podpisania protokołu 
przez kontrolujących:                                                               przez kontrolowanego: 
Kielce, 2009-03-25             Brody, 2009-04-01   


