
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 

WÓJTA GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 17 listopada 2022 r. 
 

 

 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnosielcu                

do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Krasnosielc. 
 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) w związku z art. 268 a Kodeksu postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ), art. 10 ust 1, art. 124 ust. 3 i 4,                                       

art. 124 a  ust. 1, art. 132 ust. 3, art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach 

stanu cywilnego ( Dz. U. 2022 poz. 1681 ) z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

 

§ 1. 
 

 Upoważniam Panią Joannę Częścik-Milewską – Podinspektora ds. obywatelskich                        

i rejestracji zdarzeń USC do:  

 

1. Załatwiania w moim imieniu wszystkich indywidualnych spraw z zakresu ewidencji ludności 

wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.  2022 poz. 

1191 ) oraz dowodów osobistych wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych ( Dz. U. 2022 poz. 671 ), w tym do wydawania zaświadczeń z wyłączeniem prawa 

do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień. 

 

2. Wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub 

niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz 

zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczonych przy akcie stanu 

cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego 

dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu 

zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego                             

w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji                            

w zakresie stanu cywilnego. 

 

3. Przeniesienia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego i wpisanie wzmianki 

dodatkowej  o przekazaniu tego aktu do rejestru stanu cywilnego, wraz z oznaczeniem aktu                    

i datą przeniesienia, która nie podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego oraz dokonując 

przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego do uzupełnienia jego treść                              

w drodze czynności materialno-technicznej, na podstawie dotychczasowych akt zbiorowych 

rejestracji stanu cywilnego, jeżeli informacje zawarte w tych aktach zbiorowych rejestracji 

stanu cywilnego nie budzą wątpliwości, a uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego następuje                             

w zakresie informacji niewymaganych w przepisach dotychczasowych, a wymaganych ustawą 

Prawo o aktach stanu cywilnego. 

 

4. Wydawania z ksiąg wyznaniowych prowadzonych przez osoby, które prowadziły 

wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, na wniosek osoby, której wyznaniowy akt stanu 

cywilnego dotyczy, sporządzonego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej zaświadczenia 

o przyjętych sakramentach w celu przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych. 



 

 

 

5. Wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu ksiąg stanu cywilnego, na wniosek osoby 

uprawnionej do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli księga stanu cywilnego 

prowadzona przed dniem wejście w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na podstawie 

przepisów dotyczących zaginęła lub została zniszczona. 

 

§ 2. 

 

 Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieokreślony. Upoważnienie 

wygasa z chwilą jego cofnięcia lub rozwiązania z upoważnionym pracownikiem stosunku 

pracy.  

 

§ 3. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

                                                                                                     Wójt Gminy  

                                                                                           /-/ Paweł Ruszczyński 

 

 

 

 

 

 

 


