Wył cznie do u ytku słu bowego
Pabianice 14.09.2007r.
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PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w okresie od 21 sierpnia do 7 wrze nia 2007 roku przez
inspektora kontroli wewn trznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza
Małkusa w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarz dzenia Nr 38/07 Starosty Pabianickiego
z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie upowa nienia do przeprowadzenia kontroli.
Zakresem kontroli obj to:
1. Przekazywanie depozytów na rzecz Skarbu Pa stwa i gmin po zmarłych pensjonariuszach
nie posiadaj cych spadkobierców lub rezygnacji spadkobierców z nabycia praw do spadku
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 roku o likwidacji niepodj tych
depozytów.
2. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urz dnicze , w tym na kierownicze stanowiska
urz dnicze w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorz dowych.
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest od 06.12.1991 roku mgr
Hubert Kowalski.
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach jest od od 01.03.1985 roku mgr Maria
Chmielewska.
Ad 1. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.3h Rozporz dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pa -dziernika 2005 roku ( Dz.U. z 2005r. , Nr 217 , poz.1837 ) w sprawie domów pomocy
społecznej , zakres usług wiadczonych przez te jednostki obejmuje tak e zapewnienie bez-piecznego przechowywania rodków pieni nych i przedmiotów warto ciowych pensjona-riuszy.
W ramach prowadzonej działalno ci na Domach Pomocy Społecznej spoczywa obowi zek
przechowywania depozytów pensjonariuszy , w tym depozytów pieni nych na rachunkach
bankowych.
W przypadku mierci pensjonariuszy , którzy nie pozostawili spadkobierców lub spadkobier-cy zrezygnowali z nabycia praw do spadku , spadkobierc ustawowego wskazuj przepisy
art. 935 § 3 ustawy Kodeks Cywilny.
Zgodnie z w/w artykułem , gdy spadkodawca nie pozostawił ani mał onka , ani adnych
krewnych , wówczas cała masa spadkowa przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.
Do dnia wej cia w ycie ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks Cywil-ny i niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2003r. , Nr 49 , poz.408 ) , tj. do dnia 25 wrze nia
2003 roku spadkobierc ustawowym był Skarb Pa stwa.
W zwi zku z powy szym , w przypadku mierci spadkodawców , o których mowa powy ej
przed dniem 25 wrze nia 2003 roku pozostawione przez nich depozyty powinny zosta prze-kazane na rzecz Skarbu Pa stwa.
Zgodnie z art. 1025 § 1 ustawy Kodeks Cywilny s d na wniosek osoby maj cej w tym interes
stwierdza nabycie spadku przez spadkobiorc .
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roku o likwidacji niepodj tych depozytów ( Dz.U. z 2006r. , Nr 208 , poz.1537 ) , art. 9
ust.1 tej ustawy – likwidacj niepodj tego depozytu stwierdza s d na wniosek przechowu-j cego depozyt.
Powy sza ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodj tych depozytów znajduj cych
si w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych , czyli dotyczy tak e Domów
Pomocy Społecznej , b d cych jednostkami organizacyjnymi jednostek samorz du teryto-rialnego.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów:
1) Likwidacj niepodj tego depozytu jest przej cie praw do tego depozytu na rzecz Skarbu
Pa stwa ( art. 2 pkt.2 ustawy ).
2) Likwidacja niepodj tego depozytu z mocy prawa nast puje w razie niepodj cia depozytu
przez uprawnionego , mimo upływu terminu do odbioru depozytu ( art. 4 ust.1 ustawy ).
3) Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia dor czenia wezwania do odbioru upra-wnionemu ( art. 4 ust.2 ustawy ) lub w przypadku braku mo liwo ci dor czenia wezwania
do odbioru lub nieustalenia uprawnionego , przechowuj cy depozyt jest obowi zany doko-na wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na
okres 6 miesi cy. Je eli szacunkowa warto depozytu przekracza kwot 5.000 zł , prze-chowuj cy depozyt zamieszcza równie ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miej-scowo ci lub w Biuletynie Informacji Publicznej ( art. 6 ust.5 ustawy ).
4) Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust.1 – 3 ustawy;
a) przechowuj cy depozyt jest obowi zany wezwa uprawnionego do odbioru depozytu w
terminie 3 lat od dor czenia wezwania oraz pouczy go o skutkach jego niepodj cia , tj.
przej ciu praw do depozytu na rzecz Skarbu Pa stwa,
b) wezwanie do odbioru depozytu powinno nast pi niezwłocznie po jego zło eniu lub uzys-kaniu wiadomo ci o wyst pieniu okoliczno ci , która umo liwia odebranie tego depozytu,
( tak okoliczno ci jest z pewno ci mier pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej ),
c) w przypadku gdy nie jest znane miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego , prze-chowuj cy depozyt wyst puje do organu prowadz cego wła ciw ewidencj , rejestr lub
zbiór danych o udzielenie informacji umo liwiaj cych ustalenie tego miejsca.
5) Likwidacj niepodj tego depozytu stwierdza s d na wniosek przechowuj cego depozyt
( art. 9 ust.1 ustawy ).
Na mocy art. 11 cytowanej ustawy , ustawodawca tak e wprowadził zmiany w ustawie
Kodeks post powania cywilnego.
Zgodnie z art. 693 ustawy Kodeks post powania cywilnego:
a) we wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodj tego depozytu nale y;
* wskaza okoliczno ci , w których nast piło zło enie depozytu,
* dokładnie okre li depozyt podlegaj cy likwidacji,
* wskaza osob , która jest uprawniona do odbioru depozytu ( Skarb Pa stwa w przypad-ku mierci pensjonariuszy , którzy zmarli przed dniem 25.09.2003 roku i nie pozostawi-li spadkobierców lub spadkobiercy zrezygnowali z nabycia praw do spadku , Gminy
ostatniego miejsca zamieszkania zmarłych pensjonariuszy po 25.09.2003 roku , którzy
nie pozostawili spadkobierców lub spadkobiercy zrezygnowali z praw do nabycia spad-ku ). Ostatnimi miejscami zamieszkania zmarłych były Domy Pomocy Społecznej w
Pabianicach i Konstantynowie , zatem nale y wskaza Gminy Miejskie Pabianice oraz
Konstantynów.
b) W przypadku gdy nie jest znana osoba uprawniona do odbioru depozytu lub nie jest znane
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potwierdzaj ce dokonanie czynno ci maj cych na celu wyja nienie tych okoliczno ci ( doty-czy to uprawnionych innych ni spadkobiercy ustawowi ).
Zgodnie z art. 8 ustawy:
a) koszty przechowywania depozytu , a tak e koszty zawiadomie i poszukiwa ponosi upra-wniony do odbioru depozytu,
b) depozyt mo e by wydany po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów , o których mowa
powy ej,
c) w przypadku gdy uprawniony nie jest znany albo nie jest mo liwe ustalenie jego miejsca
zamieszkania albo siedziby , w/w koszty ponosi Skarb Pa stwa.
Zgodnie z art. 12 ustawy – do likwidacji niepodj tych depozytów istniej cych w dniu wej cia
w ycie ustawy stosuje si przepisy tej ustawy , przy czym na poczet terminu przewidzianego
w art. 6 ust.4 ustawy zalicza si okres , przez jaki depozyt znajdował si w dyspozycji prze-chowuj cego depozyt. Dotyczy to przypadków gdy uprawniony nie jest znany ( zmarły nie
pozostawił adnych spadkobierców ) albo nie jest mo liwe ustalenie jego miejsca zamieszka-nia albo siedziby na podstawie ewidencji , rejestrów lub zbiorów danych.
Wraz z wej ciem w ycie cytowanej ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów stracił moc
Dekret z dnia 18 wrze nia 1954 roku o likwidacji niepodj tych depozytów i nie odebranych
rzeczy ( Dz.U. z 1954r. , Nr 41 , poz. 184 ) , reguluj cy sprawy zwi zane z przej ciem niepo-dj tych depozytów na rzecz Skarbu Pa stwa.
Zgodnie z art. 6 Dekretu upowa niono Rad Ministrów do okre lenia w drodze rozporz dze-nia organów wła ciwych do orzekania o przej ciu depozytów na własno Skarbu Pa stwa
oraz zasady likwidacji i tryb post powania tych organów z depozytami.
Ostatnim rozporz dzeniem wskazuj cym organ wła ciwy do orzekania o przej ciu depozytów
na własno Skarbu Pa stwa było Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971
roku w sprawie orzekania o przej ciu depozytów na własno Pa stwa ( Dz.U. z1971r. , Nr 7,
poz.78 ).
Zgodnie z § 1 ust.2 tego rozporz dzenia , o przej ciu niepodj tych depozytów na własno
Pa stwa , b d cych w posiadaniu takich instytucji jak Domy Pomocy Społecznej orzekały na
wniosek tych instytucji wła ciwe ze wzgl du na ich siedziby urz dy skarbowe.
W dniu 16.03.2004 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł , e art. 6 Dekretu i rozporz dzenie
wydane na podstawie tego artykułu s niezgodne z Konstytucj .
W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał wskazał , e własno nale y do konstytucyjnie chronio-nych praw człowieka , które mog by ograniczone jedynie w drodze ustawowej , kwestia
przej cia depozytu na rzecz Pa stwa wymaga dopuszczenia w ka dym przypadku mo liwo ci
kontroli s dowej orzecze o takim przej ciu.
Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22.04.2004 roku kierowane do Izb Skarbowych , doty-cz ce orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest zał cznikiem nr 1 do protokołu z kontroli.
W zwi zku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny art. 6 za nie zgodny z Konstytucj oraz
braku ustawowego uregulowania zagadnie zwi zanych z przej ciem niepodj tych depozy-tów na Rzecz Pa stwa do dnia wej cia w ycie cytowanej w niniejszym protokole ustawy o
likwidacji niepodj tych depozytów powstał problem z jednoznacznym okre leniem podmiotu
wła ciwego do reprezentazcji Skarbu Pa stwa w sprawach dotycz cych dziedziczenia rucho-mo ci.
W kontrolowanych Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie nieodebra-nymi depozytami po zmarłych pensjonariuszach s depozyty pieni ne przechowywane na
oprocentowanych rachunkach bankowych.

- 4 Do czasu zmiany art. 935 § 3 Ustawy Kodeks Cywilny Dom Pomocy Społecznej w Pabiani-cach sukcesywnie przekazywał depozyty po zmarłych pensjonariuszach , którzy nie pozos-tawili spadkobierców lub spadkobiercy zrezygnowali z nabycia praw do spadku Urz dowi
Skarbowemu w Pabianicach na podstawie składanych wniosków dotycz cych przekazania
niepodj tych depozytów na rzecz Skarbu Pa stwa.
W dniu 31.08.2004 roku Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach wyst pił z wnioskiem do
Urz du Skarbowego w Pabianicach o przekazanie na rzecz Skarbu Pa stwa depozytów po
o miu zmarłych pensjonariuszach. Powy sze depozyty nie zostały przyj te przez Urz d
Skarbowy , który w uzasadnieniu ich nie przyj cia przesłał jednostce w/w pismo Ministers-twa Finansów z 22.04.2004 roku.
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie realizuj c polecenia pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w sierpniu 2003 roku , zło ył w dniu 27.10.2003 roku do wła ciwego z
uwagi na siedzib jednostki Urz du Skarbowego w Pabianicach wniosek o przekazanie
depozytów po 47 zmarłych pensjonariuszach.
Pismem z dnia 30.09.2004 roku , stanowi cym odpowied na wniosek z 27.10.2003 roku
Urz d Skarbowy powiadomił jednostk o nie przyj ciu depozytów ( zał cznik nr 2 ).
W uzasadnieniu Urz d Skarbowy powołał si na przepisy art. 935 § 3 i art. 1025 § 1 Ustawy
Kodeks Cywilny , tj. konieczno przeprowadzenia post powa s dowych na wniosek jedno-stki o stwierdzeniu nabycia spadków przez Skarb Pa stwa.
W obj tych kontrol Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie spraw-dzono cało dokumentacji dotycz cej niepodj tych depozytów wg stanu na dzie
31.07.2007 roku.
Sprawdzono: wezwania do odbioru depozytów , pisma osób uprawnionych do odbioru depo-zytów o rezygnacji z praw do nabycia spadku , dokumenty wiadcz ce , e zmarli pensjona-rjusze nie posiadali rodzin.
W Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie wg stanu na dzie 31.07.2007 roku wysoko- niepodj tych depozytów po zmarłych pensjonariuszach wynosiła 228.860,16 zł ( depozyty
po 73 zmarłych osobach ) , w tym:
a) depozyty po 59 osobach zmarłych przed dniem 25.09.2003 roku na kwot 177.452,54 zł,
b) depozyty po 14 osobach zmarłych po dniu 25.09.2003 roku na kwot 51.407,62 zł.
Najwy szy depozyt po zmarłej 15.10.2000 roku – 13.454,97 zł.
Najni szy depozyt po zmarłej 19.04.1996 roku – 14,59 zł.
Wykaz nieodebranych depozytów sporz dzony przez Głównego Ksi gowego jednostki jest
zał cznikiem nr 3 do protokołu z kontroli.
W dniu 02.07.2007 roku jednostka zamie ciła na tablicy ogłosze w siedzibie jednostki wez-wanie do odbioru depozytów w oparciu o cytowan w niniejszym protokole ustaw o likwi-widacji niepodj tych depozytów , wskazuj c równie skutki niepodj cia w okresie 3 lat od
dnia zamieszczenia ogłoszenia , tj. ich likwidacj w oparciu o wymienion ustaw .
Powy sze wezwanie jest zał cznikiem nr 4 do protokołu z kontroli.
Natomiast do dnia zako czenia kontroli nie zamieszczono ogłoszenia w prasie lub Biulety-nie Informacji Publicznej o nieodebranych depozytach o warto ci przekraczaj cej 5.000 zł.
W przypadku 19 nieodebranych depozytów ich warto przekraczała 5.000 zł , ł czna kwo-ta takich depozytów wynosiła 159.916,86 zł , w tym 14 depozytów po osobach zmarłych
przed dniem 25.09.2003 roku na kwot 120.526,94 zł.
Dokumentacja dotycz ca nieodebranych depozytów została opisana w wykazie spadkodaw-ców sporz dzonym przez kontroluj cego w trakcie trwania kontroli.
Powy szy wykaz jest zał cznikiem nr 5 do protokołu z kontroli.
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1) W przypadku małych kwot depozytów nie wysyłano wezwa do osób uprawnionych do
odbioru depozytów , dotyczyło to pi ciu przypadków , pensjonariuszy zmarłych jeszcze
w latach 90 – tych. Przepisy obowi zuj cego w tym czasie Dekretu z 18.09.1954 roku
nie wskazywały na mo liwo nie przesyłania wezwa ze wzgl du na wysoko depozytu.
2) Do dnia zako czenia kontroli nie przesłano wezwa do odbioru depozytów po osobach
zmarłych w 2007 roku ( osoby zmarłe w styczniu , lutym , marcu i czerwcu 2007 roku ).
Art. 6 ust.2 obowi zuj cej aktualnie ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów wskazu-je , e wezwanie powinno nast pi niezwłocznie po uzyskaniu wiadomo ci o wyst pieniu
okoliczno ci , która umo liwi odebranie depozytu.
3) W wielu przypadkach wezwania do odbioru depozytów przesyłane były uprawnionym w
okresie nawet kilku lat po mierci pensjonariuszy , np. wezwania do odbioru depozytów
po zmarłych w latach 1994 – 1998 przesyłano dopiero w kwietniu 1999 roku.
4) W wezwaniach do odbioru depozytów po osobach zmarłych po dniu 25.09.2003 roku ws-kazywano zgodnie z obowi zuj cym od tego dnia art. 935 § u Ustawy Kodeks Cywilny
skutki nie podj cia depozytu w terminie 2 lat od dnia dor czenia wezwania osobie upra-wnionej , a w przypadku niemo no ci – od dnia zwrotu wezwania b d stwierdzenia
niemo no ci , tj. przej cie depozytu na rzecz gminy ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy oraz informowano o konieczno ci uzyskania postanowienia s du o nabyciu
praw do depozytu ( spadku ). Wezwanie takie z 2006 roku ( zał cznik nr 6 do protokołu ).
5) Wg dokumentów ( wniosków o skierowanie do Domów Pomocy Społecznej , wywiadów
rodowiskowych ) – 16 zmarłych pensjonariuszy nie posiadało spadkobierców ( osoby
samotne ) , wszystkie wymienione osoby zmarły przed dat 25.09.2003 roku , zatem po-zostawione depozyty po tych osobach powinny zosta przekazane na rzecz Skarbu Pa s-twa jako spadkobiercy ustawowemu.
6) W przypadku małych kwot depozytu adresaci wezwa nie odpowiadali na wezwania , tak- e wezwania powtórne pozostawały bez odpowiedzi.
W 12 przypadkach wezwania zostały zwrócone z adnotacj poczty , e adresat nieznany,
wyprowadził si lub nie yje.
W kilku przypadkach na wezwaniach widniej adnotacje sporz dzone przez pracowników
Domu Pomocy Społecznej o zrzeczeniu si praw do depozytu w powołaniu si na przepro-wadzone rozmowy telefoniczne z adresatami wezwa .
W Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach wg stanu na dzie 31.07.2007 roku wysoko
niepodj tych depozytów po zmarłych pensjonariuszach wynosiła 35.946,57 zł ( depozyty po
88 zmarłych pensjonariuszach ) , w tym:
a) depozyty po 12 osobach zmarłych przed dniem 25.09.2003 roku na kwot 3.447,10 zł,
b) depozyty po 76 osobach zmarłych po dniu 25.09.2003 roku na kwot 32.499,47 zł.
Najwy szy depozyt po osobie zmarłej 10.06.2007 roku – 3.421,09 zł.
Najni szy depozyt – 0,57 zł.
Jak wynika z wykazu zdecydowana wi kszo depozytów nie przekracza kwoty 1.000 zł,
tylko 7 depozytów o warto ci wi kszej ni 1.000 zł lecz nie wi kszej ni 5.000 zł.
Wykaz nieodebranych depozytów wg stanu na dzie 31.07.2007 roku jest zał cznikiem nr 7
do protokołu z kontroli.
W dniu 23.08.2007 roku jednostka zamie ciła na tablicy ogłosze w siedzibie jednostki wez-wanie do odbioru depozytów o tre ci jak wymienione na str. 4 niniejszego protokołu wezwa-nie zamieszczone w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie.
Wymienione powy ej wezwanie jest zał cznikiem nr 8 do protokołu z kontroli.
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do odbioru depozytu po zmarłym przed dniem 25.09.2003 roku pensjonariuszu , który jak
wynika z dokumentów był osob samotn .
W/w wezwanie jest zał cznikiem nr 9 do protokołu z kontroli.
W przypadku pensjonariuszy zmarłych po dniu 25.09.2003 roku , po których depozyty
zostały nie odebrane a zmarli nie posiadali spadkobierców lub zrezygnowali z nabycia
praw do depozytów , jednostka w sierpniu 2006 roku i sierpniu 2007 roku przesyłała
wezwania do gmin ostatnich miejsc zamieszkania zmarłych pensjonariuszy przed ich
przyj ciem do Domu Pomocy Społecznej.
W wezwaniach zgodnie z postanowieniami obowi zuj cych przepisów informowano
o skutkach nie podj cia depozytów w okre lonych w wezwaniach terminach , zgodnych
z terminami okre lonymi w tych przepisach.
Wezwania przesłane do Urz dów Miast Pabianice , Łód , Zgierz , Urz dów Gmin Pabia-nice , Dobro , Ksawerów , Andrespol.
Wezwanie takie z 27.08.2007 roku , z zał czonym wykazem zmarłych pensjonariuszy i
wielko ciami pozostawionych depozytów , skierowane do Urz du Miasta Pabianic jest
zał cznikiem nr 10 do protokołu z kontroli.
Ostatnim miejscem zamieszkania zmarłych pensjonariuszy był Dom Pomocy Społecznej
w Pabianicach , zatem spadkobierc ustawowym w my l art. 935 § 3 jest tylko Gmina
Miejska Pabianice , kierowanie wezwa do odbioru depozytu przez inne gminy jest nie-zasadne.
Dokumentacja dotycz ca nieodebranych depozytów została opisana w wykazie spadkoda-wców sporz dzonym przez kontroluj cego w trakcie trwania kontroli.
Wykaz ten jest zał cznikiem nr 11 do protokołu z kontroli.
Jak wynika z tego wykazu:
1) Wezwania do odbioru depozytów były przesyłane osobom uprawnionym do odbioru depo-zytu z reguły w okresie nie dłu szym ni miesi c od dnia mierci pensjonariusza , w przy-padku braku odpowiedzi na wezwanie wysyłano wezwanie powtórne , tak e z reguły w
okresie miesi ca od przesłania pierwszego wezwania.
W sierpniu 2007 roku ponowiono wezwania do odbioru depozytów , przesyłaj c wezwania
osobom , o których mowa powy ej oraz osobom , które uprzednio zrezygnowały z nabycia
praw do depozytów.
W wezwaniach informowano adresatów wezwa o skutkach nie podj cia depozytów oraz
konieczno ci uzyskania postanowie s du o nabyciu praw do depozytów.
Wezwanie takie z 23.08.2007 roku jest zał cznikiem nr 12 do protokołu z kontroli.
2) Wg dokumentów 7 zmarłych pensjonariuszy nie posiadało spadkobierców ( osoby samo-ten ) , w tym jedna osoba zmarła przed dniem 25.09.2003 roku.
3) W przypadku małych kwot depozytów adresaci wezwa nie odpowiadali na wezwania,
tak e wezwania powtórne pozostawały bez odpowiedzi.
Do dnia zako czenia kontroli wszystkie wezwania przesyłane w sierpniu 2007 pozostały
bez odpowiedzi.
4) W czterech przypadkach adresaci wezwa zło yli pisemne rezygnacje z nabycia praw do
depozytów , w czternastu przypadkach na wezwaniach figurowały adnotacje sporz dzone
przez pracowników jednostki o zrzeczeniu si adresatów wezwa z dochodzenia praw do
depozytów.
W kilku przypadkach adresatami wezwa przesyłanych w 2007 roku , były inne osoby ni
adresaci poprzednich wezwa .
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nieznany.
Zgodnie z art. 6 ust.3 aktualnie obowi zuj cej ustawy z dnia 18 pa dziernika 2007 roku o
likwidacji niepodj tych depozytów – w przypadku gdy nie jest znane miejsce zamieszka-nia lub siedziba uprawnionego , przechowuj cy depozyt wyst puje do organu prowadz -cego wła ciw ewidencj rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umo liwiaj cych
ustalenie tego miejsca.
Jak wynika ze sprawdzonej w trakcie kontroli dokumentacji , w przypadku zwrotów wezwa
przez poczt z uwagi na zmian miejsca zamieszkania adresatów wezwa , kontrolowane je-dnostki nie prowadziły działa zmierzaj cych do ustalenia adresów w/w osób.
Zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy , koszty poszukiwa osób uprawnionych , a tak e koszty
zawiadomie ( wezwa ) ponosi uprawniony do odbioru depozytu , któremu depozyt mo e
by wydany po uiszczeniu kosztów , o których mowa powy ej.
Ad 2. Zgodnie z art. 3a ustawy o pracownikach samorz dowych , obowi zuj cym od dnia
7 sierpnia 2005 roku , wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o
o zmianie ustawy o pracownikach samorz dowych , ustawy o samorz dowych kolegiach
odwoławczych i ustawy o systemie o wiaty ( Dz.U. z 2005r. Nr 122 , poz.1020 ) nabór
kandydatów na wolne stanowiska urz dnicze , w tym na kierownicze stanowiska urz dni-cze powinien by otwarty i konkurencyjny , czyli nast powa w drodze konkursu.
W Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach od dnia obowi zywania w/w art. 3a ustawy o
pracownikach samorz dowych do dnia zako czenia kontroli nie zatrudniono adnego pra-cownika na stanowisku urz dniczym lub kierowniczym stanowisku urz dniczym.
W Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie w wymienionym powy ej okresie zatru-dniono tylko pracownika na stanowisku Głównego Ksi gowego.
Naboru kandydatów na wolne stanowisko Głównego Ksi gowego dokonano z uwagi na
przej cie na emerytur w grudniu 2006 roku zatrudnionej do tego czasu Głównej Ksi gowej.
Nabór przeprowadzono zgodnie z przepisami art. 3a – d ustawy o pracownikach samorz do-wych.
Zarz dzeniem z dnia 23.04.2007 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej powołał komisj
konkursow .
Tak e w dniu 23.04.2007 roku , zgodnie z art. 3a ust.4 cytowanej ustawy zamieszczono w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w jednostce ogłoszenie o nabo-rze , zawieraj ce informacje wymienione w art. 3a ust.5 ustawy.
Zgodnie z ogłoszeniem termin składania przez kandydatów dokumentów okre lonych w
ogłoszeniu wyznaczono na dzie 07.05.2007 roku do godz.15.oo , otwarcie ofert w dniu
nast pnym o godz.10.oo.
Okre lony w ogłoszeniu termin do składania dokumentów , zgodnie z art. 3a ust.6 ustawy
nie był krótszy ni 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publi-cznej.
Zgodnie z Komunikatem komisji konkursowej z 09.05.2007 roku , zamieszczonym w tym
dniu w Biuletynie Informacji Publicznej ofert zło yła tylko jedna osoba. Jak wynika z doku-mentacji naboru , kandydat zło ył wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
Zgodnie z tre ci Komunikatu powy sza osoba spełniała wymagania formalne okre lone w
ogłoszeniu o naborze , tak e w Komunikacie podano imi i nazwisko oraz miejsce zamiesz-kania w/w osoby w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Publikacja Komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jego tre spełniały wymogi
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Zgodnie z art. 3c ust.1 sporz dzono protokół z przeprowadzonego naboru , zawieraj cy infor-macje wymienione w ust.2 tego artykułu.
Powy szy protokół z 14.05.2007 roku , zawieraj cy tak e informacje o wyniku naboru , wy-mienione w art. 3d ust.2 ustawy zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tabli-cy ogłosze w jednostce , spełniaj c wymogi art. 3d ust.1 ustawy.
Umow o prac na stanowisku Głównego Ksi gowego z osob wybran w drodze w/w nabo-ru zawarto w dniu 01.06.2007 roku.
Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ksi kach kontroli Domów Pomocy
Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie.
Protokół sporz dzono w czterech egzemplarzach.
Kontrolowane jednostki mog zło y zastrze enia w formie pisemnej do faktów uj tych w
protokole z kontroli w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu oraz wyja nienia do
ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
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