
URZĘDEM STANU CYWILNEGO KIERUJE KIEROWNIK
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań i kompetencji zleconych gminie  
w ustawach: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2018r.
poz. 2224 z późn. zm. ), ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U.
2017  r.  poz.  682  z  późn.  zm.),  ustawa  z  dnia  17  października  2008  roku  o  zmianie  imienia
 i nazwiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 10 ), a w szczególności: 
1. Prowadzenie spraw związanych z zawarciem małżeństwa, rejestracją urodzeń, zgonów i innych
wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego tj. aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
3. Prowadzenie akt zbiorowych;
4.Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
5. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
6. Sprostowanie aktu stanu cywilnego;
7. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
8. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w drodze
transkrypcji;
9. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
10. Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
11. Wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
12. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
13. Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach;
14. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osoby.
15. Przyjmowanie oświadczenia:
   a) o uznaniu ojcostwa oraz rejestracja uznania ojcostwa/ odmowa uznania ojcostwa dziecka  
      w rejestrze uznań w rejestrze stanu cywilnego;
     b) o zmianie (imienia) imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia;
   c)  małżonków, że  dziecko będzie  nosiło  takie  samo nazwisko jakie  nosi  albo nosiłoby ich  
      wspólne dziecko;
     d) rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
16. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;
17. Migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - Baza Usług Stanu Cywilnego ;
18. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego-
Baza Usług Stanu Cywilnego ;
19. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego- BUSC;
20. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
21. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego– BUSC;
22. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
23. Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do właściwego Archiwum Państwowego;
24. Przygotowywanie wniosków o nadaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
25. Współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego, z organami ewidencji ludności, dowodów osobistych
oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego;
26. Prowadzenie archiwum USC oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów w tym archiwum;


