
Zarządzenie Nr 0050 / 50  / 2015 
Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 20 maja 2015  r. 

 

      w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew. 

 

 Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594.) do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Polska Cerekiew wprowadzonego 

w życie jako tekst jednolity zarządzeniem Wójta Gminy Polska Cerekiew nr 30/2006 z dnia 

31 sierpnia 2006 r. wprowadzam następujące zmiany: 

 
 

§  1 

1. w § 6  w pkt 2   dokonuje się następujących zmian : 

 

a/ w podpunkcie 3 skreśla się wyrazy „ 1 etat ” a w to miejsce wpisuje się  

 „¾ etatu” 

 

b/  podpunkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, 

dowodów osobistych / symbol SO/     - 1 etat 

 

c/ dodaje się podpunkt 17 w brzmieniu: 17. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

 /  symbol USC/    - ¼ etatu 

 

2. w § 7 w pkt.2 skreśla się wyrazy „ i Kierownikiem USC”. 

 

3. w § 7 pkt 3  otrzymuje brzmienie :  Zastępca Kierownika USC  

 

4. w § 8 dodaje się podpunkt  22 w brzmieniu:  22. reprezentowanie urzędu gminy w ramach 

wsparcia państwa - gospodarza ( w ramach punktu kontaktowego HNS) w kontaktach z 

przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie gminy. 

 

5.   § 15 otrzymuje brzmienie : 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, 

DOWODÓW OSOBISTYCH 

 

1. z  zakresu  ewidencji ludności  : 

1. prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji  

ludności (stały rejestr mieszkańców gminy), 

2. prowadzenie i zakładanie indywidualnych kart osobowych mieszkańców, 

3. prowadzenie kartoteki (skorowidza) pobytu czasowego obywateli polskich i 

cudzoziemców, 

4. nadawanie i upowszechnianie numerów ewidencyjnych i dokumentacji. ewidencyjno-

dowodowej w ramach tworzenia Centralnego Banku Danych (PESEL), 

5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, 

wymeldowania oraz ustalanie charakteru pobytu, 

6. prowadzenie kartoteki ewidencyjno – adresowo – dowodowej, 

7. kontrola osób prowadzących książki meldunkowe i wykazy osób podlegających 

zameldowaniu, 



8. współdziałanie z CBA, RCI, PESEL, USC, urzędami gmin, organami ścigania, 

organami ochrony granicy państwowej i władzami wojskowymi w sprawach 

wynikających z ruchu ludności, 

9. prowadzenie statystyki z ruchu wędrówkowego ludności, 

10. sporządzanie spisu wyborców do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego i 

lokalnego, 

11. prowadzenie egzekucji administracyjnych o charakterze niepieniężnym w sprawach 

meldunkowych, 

12. wydawanie zaświadczeń i poświadczeń meldunkowych w sprawach rentowych oraz 

związanych zatrudnieniem poza granicami RP i zaświadczeń z zakresu objętego 

przepisami o ewidencji ludności, 

13. prowadzenie w ramach kompetencji organów gminy i we współpracy z właściwymi 

organami administracji rządowej spraw w zakresie ubiegania się osób pochodzenia 

polskiego o zgodę na osiedlenie się na terenie gminy. 

 

2.  zakresu dowodów osobistych  : 

1. przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów tożsamości  i innych dokumentów 

stwierdzających tożsamość, 

2. prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą 

dokumentów tożsamości, 

3. współpraca z CBA, RCI, PESEL USC, urzędami gmin, organami ścigania, organami 

ochrony granicy państwowej i władzami wojskowymi w sprawach wynikających z 

dokumentów tożsamości, 

4. prowadzenie dokumentacji z pobranych dokumentów tożsamości i materiałów 

służących do ich wydania, 

5. prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji 

ewidencyjnej. 

  

 3.  z zakresu   USC  : 

1. przygotowywanie  projektów zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński 

2. przygotowywanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,   

3. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów, 

4. przygotowywanie wpisów wzmianek o zdarzeniach, 

5. wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego (urodzeń, 

małżeństw, zgonów), 

6. współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego w sprawach dokonywania wzmianek 

dodatkowych na aktach stanu cywilnego, 

7. prowadzenie skorowidza w aktach stanu cywilnego, 

8. przygotowywanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i 

kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności: 

a) odtwarzanie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego, 

b) prostowanie oczywistych błędów pisarskich, 

c) uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego, 

9. przygotowywanie aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu 

nastąpił za granicą i nie został sporządzony w zagranicznych księgach stanu 

cywilnego, 

10. przygotowywanie wpisu do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą, 

11. przygotowywanie zaświadczeń o stanie cywilnym i rodzinnym w trybie i na zasadach 

przewidzianych w przepisach szczególnych, 

12. przygotowywanie sprawozdań statystycznych dot. akt stanu cywilnego, 



13. przygotowywanie korespondencji konsularnej i krajowej w zakresie objętym 

przepisami prawa o aktach stanu cywilnego i prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

14. współdziałanie z sądami i administracją rządową w zakresie rejestracji stanu 

cywilnego, 

15. prowadzenie spraw z zakresu wyróżniania długoletnich pożyć małżeńskich i innych 

rocznic, 

16. prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk włącznie z 

przygotowywaniem projektów decyzji. 

 

 

6. w § 19 w pkt.1 dodaje się podpunkt 15 w brzmieniu: 

15.  reprezentowanie urzędu gminy w ramach wsparcia państwa - gospodarza ( w ramach 

punktu kontaktowego HNS) w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i 

sojuszniczych przebywających na terenie gminy. 

 

7. po § 23 c dodaje się § 23 d w brzmieniu: 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO 

  

1. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego: 

1/Prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 

polegających na wykonywaniu czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz 

przyjmowaniu oświadczeń przewidzianych w w/w ustawie oraz kodeksie rodzinnym  

i opiekuńczym, a w szczególności: 

a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan 

cywilny osób w rejestrze stanu cywilnego, 

b) sporządzanie aktów stanu cywilnego, 

c) nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego, 

d) uzupełnianie oraz prostowanie aktów stanu cywilnego 

e) sporządzanie i wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń 

przewidzianych w  w/w ustawie. 

f) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami 

cywilnymi (konkordatowe) lub za granicą oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek 

małżeński, a także innych oświadczeń przewidzianych w  w/w ustawach. 

g) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, 

h) kompletowanie i prowadzenie akt zbiorowych, 

i) przenoszenie zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w 

drodze transkrypcji 

j) sprawdzanie poprawności w rejestrze PESEL, rejestracja danych w rejestrze  PESEL 

w związku ze zmianami w zakresie stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, 

a także inicjowanie postępowań w celu usunięcia niezgodności w rejestrze PESEL, 

k) prowadzenie spraw z zakresu wyróżniania długoletnich pożyć  małżeńskich i innych 

jubileuszy, 

l) prowadzenie statystyki i sprawozdań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, 

m) prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego, w 

tym miedzy innymi z sądami, administracją rządową i placówkami dyplomatycznymi. 

n) prowadzenie postępowań w sprawach związanych ze zmianą imienia i nazwiska, 

łącznie z wydawaniem decyzji administracyjnych w tym zakresie, 

o) współpraca z urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego 



  

 

2. z zakresu dowodów osobistych: 

1/prowadzenie postępowania związanego z wydawaniem dowodów osobistych, w tym w 

szczególności: 

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, 

b) rejestracja wniosków w Rejestrze Dowodów Osobistych i sporządzanie formularzy 

potwierdzenia złożenia wniosku w RDO, 

c) przyjmowanie zawiadomień, rejestracja i wydawanie zaświadczeń o utracie lub 

uszkodzeniu dowodu osobistego, 

d) przyjmowanie do Rejestru Dowodów Osobistych  dowodów otrzymanych z Centrum 

Personalizacji Dokumentów, 

e) wydawanie dowodów osobistych wnioskodawcom, 

f) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych 

1. aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych i rejestrze 

PESEL, wyjaśnianie niezgodności danych znajdujących się w tych rejestrach oraz 

zlecanie usunięcia niezgodności do właściwych urzędów 

2/udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych, 

3/prowadzenie kopert dowodowych. 

 

3. z zakresu ewidencji ludności: 

     1/ prowadzenie i aktualizacja danych w ewidencji ludności, w tym dokonywanie czynności    

        meldunkowych na podstawie przyjmowanych zgłoszeń meldunkowych, 

2/ rejestracja  danych meldunkowych w rejestrze PESEL, usuwanie niezgodności  

w Rejestrze PESEL, 

3/ prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, 

4/ wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów, 

5/ prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych,  

z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie, 

6/udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania 

cudzoziemców. 

 

 

 

8. Schemat struktury organizacyjnej  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

                                                                       § 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

Wójt Gminy 

Krystyna Helbin 


