STATYSTYKA REJESTRACJI ZDARZEŃ
w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano :
liczba urodzeń
- 96
liczba osób, które zawarły małżeństwo
- 89 (50 kobiet i 39 mężczyzn)
liczba małżeństw cywilnych zarejestrowanych w tut. USC
- 9
liczba małżeństw wyznaniowych zarejestrowanych w tut. USC - 46
liczba osób zmarłych zameldowanych na pobyt stały - 114
liczba aktów zgonu zarejestrowane w tut. USC
- 104
liczba rozwiązanych małżeństw przez rozwód
- 11
liczba orzeczonych separacji
- 0
liczba osób, które wróciły po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa
- 3
liczba osób, które zmieniły imię lub nazwisko
- 1
Najczęściej nadawane imiona dzieciom :
- chłopcy: Franciszek, Jan, Jakub
- dziewczynki: Lena, Maja, Zuzanna, Oliwia
20 parom małżeńskim wręczono odznaczenia ''Za długoletnie pożycie małżeńskie''
przyznane przez Prezydenta R.P. (50 lat ) Złote Gody
4 pary małżeńskie obchodziły Diamentowe Gody (60 lat)
3 pary małżeńskie obchodziły Żelazne Gody
(65 lat)
Najstarsze pary małżeńskie:
1. Stanisława i Kazimierz Abramczyk (66 lat) zam. w Turzynie
2. Zofia i Jerzy Braniccy-Świątkowscy (67 lat) zam. w Dalekiem-Tartaku
Najstarsza mieszkanka Pani Józefa Jechna w dniu 06.02.2018 roku obchodziła 101
rocznicę urodzin.
Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 roku w gminie Brańszczyk zameldowanych było
ogółem:
⚫ 8180 osób – pobyt stały ( w tym 7 cudzoziemców)
⚫
277 osób – pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy (w tym 9 cudzoziemców)
Pobyt stały : 8180
- 4166 kobiet
− 4014 mężczyzn
Osoby pełnoletnie - 6633
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat - 1547
Osoby pełnoletnie w tym:
37 kobiet w wieku 18 lat
51 mężczyzn w wieku 18 lat
2308 kobiet w wieku 19-60 lat
2722 mężczyzn w wieku 19-65 lat
1026 kobiet powyżej 60 lat
489 mężczyzn powyżej 65 lat

W okresie sprawozdawczym:
Zameldowanie na pobyt stały ( razem z przemeldowaniami na terenie gminy) - 145 osób
Zameldowanie na pobyt czasowy
- 101 osób
Wymeldowanie z pobytu stałego
- 77 osób
Stali mieszkańcy gminy z pobytem czasowym poza gminą
- 71 osób
Wydano dowodów tożsamości

- 731 osobom

Informacja
Przypominam, iż dowody osobiste dla dzieci do 5 lat wydawane są na okres
5 lat, natomiast pozostałe dowody osobiste wydawane są na 10 lat.

Proszę o sprawdzenie terminu ważności posiadanych dokumentów
stwierdzających tożsamość.
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