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Wydział  

Nadzoru i Kontroli  
 
 
 
 
 
Sprawozdanie  z realizacji zadań ujętych w Rocznym Planie Kontroli na 2006 r.  
 

Stosownie do zapisów zawartych w § 57.1 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przekazuje niniejszym sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Planie Kontroli 
ŚUW na 2006 rok, będących w merytorycznym zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców. W planie kontroli na 2006 rok przewidziano do przeprowadzenia 10 kontroli – 
wszystkie o charakterze problemowym. Problematykę zaplanowanych kontroli stanowiły dwa 
tematy: 
 
− rejestracja stanu cywilnego – 5 zaplanowanych kontroli (USC Chęciny, USC Małogoszcz, 

USC Sandomierz, USC Stąporków, USC Zagnańsk), 
 
− prowadzenie ewidencji  ludności i dowodów osobistych  - 5 zaplanowanych kontroli (UMiG 

Chęciny, UMiG Małogoszcz, UMiG Sandomierz, UMiG Stąporków, UG Zagnańsk). 
 

Z zaplanowanych kontroli nie przeprowadzono kontroli z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych w gminie Małogoszcz                     
i Sandomierz. Ze względu na szczupłość etatową oraz nagromadzenie innych zadań, kontrole te 
przeniesiono na pierwszy kwartał 2007 roku. 

 
Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości                                 

w pracy kontrolowanych jednostek. Z tego tez względu nie wydawano zaleceń pokontrolnych 
oraz nie formułowano wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. 

 
W roku 2006 przeprowadzono trzy kontrole pozaplanowe dotyczące rejestracji stanu 

cywilnego, tj. : w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kunowie, Kielcach   i Mircu. Wyniki powyższych 
kontroli spowodowały wydanie zaleceń pokontrolnych.  W przypadku Urzędu Stanu Cywilnego 
w Kielcach zalecono:  
 
- włączenie do akt zbiorowych aktów stanu cywilnego wszelkich orzeczeń sądowych, składanych 
oświadczeń i decyzji administracyjnych mających wpływ na treść aktu i wyznaczono 
trzymiesięczny termin na realizację. Z informacji uzyskanej od Kierownika USC w Kielcach 
wynika, że powyższe zalecenie zostało wykonane.  
 



- wyeliminowanie praktyki podpisywania aktów stanu cywilnego naruszającej zasadę 
„niezwłoczności” podpisywania aktów stanu cywilnego. 
 
 Prezydent Miasta Kielc przeprowadził zmiany organizacyjne w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Kielcach, które spowodowały, że powyższa zasada jest wypełniana. Na wniosek Prezydenta 
Miasta Rada Miasta podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Kierownika USC. 
 
 Nieprawidłowości w zakresie rejestracji stanu cywilnego w Mircu dotyczyły 
niewłaściwego prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów, rejestrów wydanych 
zaświadczeń, a przede wszystkim przyjmowania przez Zastępcę Kierownika USC niewłaściwych 
dokumentów do zawarcia związków małżeńskich obywateli Wietnamu i podejmowania decyzji    
o skróceniu miesięcznego terminu zawarcia małżeństwa na podstawie bardzo skąpej 
dokumentacji i lakonicznych podań. W zaleceniach i wnioskach pokontrolnych wyznaczono 
Wójtowi Gminy Mirzec miesięczny termin do poinformowania Wojewody Świętokrzyskiego                      
o podjętych działaniach w celu eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości.                                      
Z informacji Wójta Gminy wynika, że Rada Gminy odwołała Zastępcę Kierownika USC                  
z pełnionej funkcji i uporządkowano dokumentację zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
prawo o aktach stanu cywilnego.  
 
 Największe nieprawidłowości w zakresie rejestracji stanu cywilnego stwierdzono                    
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kunowie. Dotyczyły one wszystkich aspektów prowadzenia 
rejestracji stanu cywilnego, tj. nieprawidłowego sporządzania aktów stanu cywilnego, 
prowadzenia akt zbiorowych, skorowidzów, itp. Konsekwencją kontroli doraźnej 
przeprowadzonej 27 marca 2006 r. przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich                     
i Cudzoziemców była kontrola kompleksowa przeprowadzona przez przedstawicieli Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i pracowników Wojewody Świętokrzyskiego. Stwierdzone 
nieprawidłowości wskazywały na ciężkie naruszenie obowiązków służbowych przez Kierownika 
USC w Kunowie i zawiadomienie prokuratury w Ostrowcu Świętokrzyskim o możliwości 
popełnienia przestępstwa (postępowanie umorzone). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w 
Kunowie został odwołany przez Radę Gminy, natomiast eliminacja nieprawidłowości trwa do 
chwili obecnej, ponieważ  w niektórych przypadkach konieczne będzie wystąpienie do sądu 
powszechnego  o rozstrzygnięcie co do ważności zdarzeń stwierdzonych w niektórych aktach 
stanu cywilnego sporządzanych przez Kierownika USC w Kunowie.  

 
W 2006 roku pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przeprowadzili 
łącznie 9 kontroli, z tego 3 poza planem. Kontrolą objęto 6 jednostek organizacyjnych tj. : UM 
Kielce, UMiG Chęciny, UMiG Stąporków, UMiG Kunów, UG Zagnańsk oraz UG Mirzec. 
 
W Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nie funkcjonuje komórka ds. kontroli. 
Czynności kontrolne były wykonywane przez 2 pracowników Oddziału Organizacyjnego                    
i Nadzoru.  

 
 
 
 
 
 
 
 


