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Archiwum P aństwowe w Opolu 

Nazwa archiwum państwowego 

45 

Identyfikator 

(systemowy) 

ul. Zamkowa 2, skr.poc2t356 

45-016 Opole 

1275 

tir wystąpienia 

2016-10-12 

Data dokumentu 

ONA.421.45.2016.TF 

Znak sprawy 

255 
Identyfikator operatora 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
Podsta\A'ę prawną przeprcwadzenia kontroli stanowi: art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506) 

Informacje o jednostce kontrolowanej 

Urząd Stinu Cywilnego w Nysie 

Nazwa jednostki 

6553 

Identyfikator systemowy 

uLKolejowa 15,48-300 Nysa 

Adres kontrolowanej lednostki REGON KRS 

Uwagi 

Informacje o przeprowaiJzonej kontroli 

Kontrolę przeprowadził 

Tomasz ^oltyn 

Imię I nazwisko kontrolera 

archiwista 

Stanowisko służbowe kontrolera 

45/2016 

Nr upoważnienia do kontroli 

2016-09-20 

Data wystawienia 

upoważnienia 

Data kontroli 

2016-1C-07 

Data rozpoczęcia kontroli 

2016-10-07 

Data zakończenia kontroli Wskazanie dni będących przerwami w kontroli 

KontroU w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego 

wytworzone na podstawie przepisc w ustawy (Dz.J. 2014, poz. 1741 z późn. zm) 

Zakres i przedm iot kontroli 

W ramach zabezpieczenia materia :ów archiwalnych szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie ewidencji akt stanu cywilnego 

przechowywanych w archiwum US Z oraz terminowość przekazywania akt USC do Archiwum Państwowego w Opolu. 

Uwagi 

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą 

http://ONA.421.45.2016.TF
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W zakresie i przedmiocie objętym kjntrolą tj. zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych 

obejmujących akta stanu cywilnego tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne 

wytworze ne na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego {Dz. U. 2014 poz. 1741 z późn. zm.) działalność jednostki nie 

budzi wię kszych zastrzeżeń. Zdarza ą się jednak pewne niedociągnięcia, które szczegółowo przedstawiono poniżej 

Ocena działatności jednostki 

Stwierdzone nieprawidtiDwości 

Zaległości w przekazaniu do Archiwum Państwowego w Opolu kolejnych ksiąg stanu cywilnego, których okres przechowywania w 

archiwum USC upłynął. Brak dat na spisach zdawczo-odbiorczych z przekazania ksiąg i akt zbiorowych do archiwum USC. Brak ewidencji 

poniemieckich skorowidzów alfabetycznych do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów. Brak zabezpieczenia okien przed wpływem 

szkodtiwiłgo promieniowania słone:znego 

stwierdzone niepraw dłowosc I 

Zalecenie dotyczące spcsobu usunięcia nieprawidłowości 

1. Zaległe materiały archiwalne przekazać do Archiwum Państwowego w Opolu zgodnie z zapisami zawartymi w 

Art 28 oraz Art 128 i 129 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego {Dz.U. 2014, poz. 

1741). Ktilejne roczniki przekazywa : do Archiwum Państwowego w Opolu zgodnie z terminem zawartym w wyżej 

wymienionej ustawie 

2. Uzupe nić daty przekazania ksiąg i akt zbiorowych na spisach zdawczo-odbiorczych akt do archiwum USC 

3. Ująć v\ ewidencji archiwum USC poniemieckie skorowidze alfabetyczne do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów 

4. Zabezpieczyć okna archiwum USC przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego 

2017-02-28 

Opis 

2017-01-31 

2017-01-31 

2017-01-31 

Termin realizacji 

OR J 
ł e g o w G I f D l u , - ^ . , ^ 

ts7tnv Lenart 

podpis wydającego wystąpienie 

/b.ba°iu 
data 

Pouczenie: 

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, może zgłasić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić 
dodatkową dokumentacje;. 

Załączniki ilość: O 

Q Brak 

Wystąpienie sporządzono w 2 egz. 
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egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana 

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Opalu 


