
ZARZĄDZENIE NR 2/2015 
WÓJTA GMINY KOWIESY 
z dnia 2 stycznia 2015 roku 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku 
poz. 594 z późniejszym i zmianami) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kowiesy, stanowiącym załączn ik do Zarządzenia Nr 
37/2010 z dnia 2 wrześn ia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Kowiesy (zmiana zarządzeniem nr 38/2012 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 26 października 2012 r.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W§ 5 ust. 1 dodaje się punkt 61 w brzmieniu: 
116

1 zastępca kierownika USC" 

2. W § 1 O ust. 1 po pkt. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 
11 1

1 Zastępca Kierownika USC." 

3. Po§ 13 dodaje się§ 131 w brzmieniu: 
11§ 131

. Do podstawowych zadań Zastępcy Kierownika USC w szczególności należy: 
1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: 

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

b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, 
c) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń , 
d) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych. 

2. Przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego . 
3. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za 

granicą. 
4. Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu . 
5. Załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej w zakresie stanu cywilnego, 
6. Wydawanie decyzji: 

a) o wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, 
b) o uzupełnien i u aktu stanu cywilnego, 
c) o skróceniu terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa, 
d) o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego. 

7. Prowadzenie spraw zmiany imion i nazwisk, w tym wydawanie decyzji. 
8. Przyjmowanie oświadczeń , w szczególności o: uznaniu ojcostwa, o powrocie do poprzedn iego 

nazwiska, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka. 
9. Sporządzanie wniosków o nadanie medali jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie oraz 

organizowanie jubileuszy." 

4. W§ 18 skreśla się punkty od 20 do 22. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kowiesy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z 
mocą od dnia 1 lutego 2015 roku . 


