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BK II/0913/8/2007

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie
mgr Hubert Kowalski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Pabianicach
mgr Maria Chmielewska

Na podstawie postanowie § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Nast pnej oraz Kontroli
Przestrzegania Procedur Kontroli stanowi cych zał cznik do Uchwały Nr 68/02 Zarz du
Powiatu Pabianickiego z dnia 21 pa dziernika 2002 roku w sprawie sprawowania kontroli
nast pnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej , przesyłam
wyst pienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 21 sierpnia
do 7 wrze nia 2007 roku w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie.
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.
Stwierdzone uchybienia w trakcie trwania kontroli:
I. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie;
1. Brak ogłosze w prasie lub Biuletynie Informacji Publicznej o nieodebranych depozytach o
warto ci przekraczaj cej 5.000 zł ( str.4 protokołu z kontroli ).
2. Brak wezwa do odbioru depozytów o niskiej warto ci , dotyczyło to depozytów po pi ciu
zmarłych pensjonariuszach ( str.5 protokołu z kontroli ).
3. Brak wezwa do odbioru depozytów po osobach zmarłych w I półroczu 2007 roku ( str.5
protokołu z kontroli ).
4. Przesyłanie wezwa do odbioru depozytów nawet w okresie kilku lat po mierci pensjonar-juszy ( str.5 protokołu z kontroli ).
II. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach;
1. Zb dne przesyłanie powiadomie ( wezwa ) do odbioru depozytów po zmarłych pensjo-nariuszach po dniu 25.09.2003 roku , po których depozyty nie zostały odebrane a zmarli
nie posiadali spadkobierców lub spadkobiercy zrezygnowali z nabycia praw do depozytów
do gmin ostatnich miejsc zamieszkania zmarłych pensjonariuszy przed ich przyj ciem do
Domu Pomocy Społecznej (str.6 protokołu z kontroli ).
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Kodeks Cywilny Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach , zatem spadkobierc ustawowym
jest tylko gmina miejska Pabianice , w zwi zku z powy szym w/w gmina powinna by adre-satem powiadomie wezwa do odbioru depozytów.
III. Kontrolowane Domy Pomocy Społecznej do dnia zako czenia kontroli nie prowadziły
działa zmierzaj cych do ustalenia adresów osób uprawnionych do odbioru depozytów
po zmarłych pensjonariuszach w przypadkach gdy nie było znane miejsce zamieszkania
tych osób ( str.7 protokołu z kontroli ). Dotyczyło to przypadków zwrotów wezwa przez
poczt z uwagi na zmian miejsca zamieszkania adresatów wezwa .
Z mo liwo ci zło enia pisemnych wyja nie do ustale zawartych w protokole z kontroli lub
zastrze e do faktów uj tych w protokole skorzystał Dom Pomocy Społecznej w Konstanty-nowie ( pismo jednostki z dnia 18.09.2007 roku , zło one w terminie okre lonym w protoko-le z kontroli ).
Zgodnie z w/w pismem:
1) Jednostka stwierdza , e wezwania do odbioru depozytów po zmarłych pensjonariuszach
w 2007 roku były przesyłane , z wyj tkiem wezwa dotycz cych zmarłej w czerwcu 2007
pensjonariuszki w przypadku której jednostka nie posiada adnych informacji o ewentual-nych spadkobiercach.
Zgodnie z wykazem spadkodawców sporz dzonym przez kontroluj cego na podstawie
dokumentacji dotycz cej nieodebranych depozytów ( powy szy wykaz jest zał cznikiem
nr 5 do protokołu z kontroli ) do dnia zako czenia kontroli w jednostce , tj. do ko ca sier-pnia 2007 roku w/w dokumentacji wezwa takich nie było. Je eli wezwania takie zostały
przesłane do dnia zako czenia kontroli w oby dwóch jednostkach , tj. do 7 wrze nia 2007
roku , nale ało wskaza termin ich przesłania lub zał czy do pisma potwierdzenia przes-łania wezwa .
2) Jednostka stwierdza , e ustawa o likwidacji niepodj tych depozytów nie okre la terminu
zamieszczenia ogłoszenia w prasie lub Biuletynie Informacji Publicznej o niepodj tych
depozytach o warto ci przekraczaj cej 5.000 zł , dlatego zdaniem jednostki ogłoszenia
takie w wymienionych rodkach przekazu mo na zamie ci dowolnego dnia w okresie
6 miesi cy od ogłoszenia na tablicy ogłosze .
Zgodnie z art. 6 ust.5 ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów „ W przypadku braku
mo liwo ci dor czenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego,
przechowuj cy depozyt jest obowi zany dokona 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 , przechowuj cy depozyt zamieszcza równie ogłosze-nie w dzienniku poczytnym w danej miejscowo ci lub w Biuletynie Informacji Publicznej”
Jak wynika z ustale zawartych w protokołu z kontroli ( str.4 protokołu ) jednostka zamie -ciła na tablicy ogłosze w siedzibie jednostki w dniu 02.07.2007 roku stosowne ogłoszenie
informuj ce o nieodebranych depozytach , w tym depozytach powy ej 5.000 zł , wskazuj c
skutki niepodj cia depozytów w okresie 3 lat od dnia zamieszczenia ogłoszenia , tj. ich lik-widacj w oparciu o przepisy ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów.
Równie takie ogłoszenie powinno by zamieszczone tego samego dnia w prasie lub Biule-tynie Informacji Publicznej w przypadku depozytów przekraczaj cych warto 5.000 zł.
Dowolno terminów zamieszczania ogłosze na tablicy ogłosze w jednostce i w/w rod-kach przekazu prowadzi do okre lania ró nych terminów przechowywania depozytów w
jednostce.
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nabycie spadku ( depozytu ) przez Skarb Pa stwa lub gmin powołuj c si na pismo z
połowy 2006 roku Wojewody Łódzkiego w sprawie reprezentacji Skarbu Pa stwa w
sprawach spadkowych.
Powy sze pismo pochodz ce z okresu przed obowi zywaniem ustawy o likwidacji nie-podj tych depozytów nie ma aktualnie adnej mocy prawnej. Zgodnie z art. 9 ust.1
cytowanej ustawy „ Likwidacj niepodj tego depozytu stwierdza s d na wniosek prze-chowuj cego depozyt „ Depozyty po zmarłych pensjonariuszach przechowuj Domy
Pomocy Społecznej na których ci y obowi zek wyst powania do s dów z wnioskami
o likwidacj niepodj tych depozytów.
4) Jednostka uwa a za w tpliwe stosowanie przepisów art. 6 ust.1 – 3 ustawy o likwidacji
niepodj tych depozytów , tj. obowi zek niezwłocznego wzywania uprawnionych do od-bioru depozytów , wyst powania do organu prowadz cego wła ciw ewidencj o usta-lenie miejsca zamieszkania uprawnionego do odbioru depozytu , je li miejsce to nie jest
znane poniewa po mierci pensjonariusza wyst puje sytuacja , e uprawniony nie jest
znany. W zwi zku z powy szym wezwania do odbioru depozytów sprowadzały by si do
zamieszczania ogłosze w oparciu o cytowany na str.2 niniejszego wyst pienia art. 5 ust.1
ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów.
Faktycznie uprawnionego do odbioru depozytu wskazuje s d w oparciu o wniosek prze-chowuj cego depozyt ( postanowienie s du o nabyciu praw do spadku ) lecz poszukiwa-nie potencjalnych uprawnionych w my l w/w art. 6 ust.1 – 3 ustawy jest obowi zkiem
przechowuj cego depozyt. W wi kszo ci przypadków w dokumentacjach s dane dotycz -ce potencjalnych uprawnionych do odbioru depozytów. Je li informacje o miejscach za-mieszkania potencjalnych uprawnionych nie s znane, art.6 ust.3 ustawy okre la działania
jakie musi podj przechowuj cy depozyt celem ustalenia adresów w/w uprawnionych.
Z uwagi na w tpliwo ci kontrolowanych jednostek dotycz ce post powania z niepodj tymi
depozytami po zmarłych pensjonariuszach , w dniu 19.09.2007 roku Wicestarosta Pabianicki
oraz kontroluj cy wyst pili z pismem do radców prawnych Starostwa Powiatowego o usta-lenie trybu post powania z niepodj tymi depozytami po zmarłych pensjonariuszach w opar-ciu o aktualnie obowi zuj ce przepisy.
Odpowiedzi na w/w pismo było pismo radców prawnych z dnia 02.10.2007 roku przekazane
zainteresowanym jednostkom na spotkaniu z radc prawnym w dniu 10.10.2007 roku.
W oparciu o ustalenia: w/w pisma radców prawnych oraz ze spotkania z dnia 10.10.2007 roku
polecam:
1. Przesyła niezwłocznie po mierci pensjonariuszy wezwania do znanych jednostkom osób
uprawnionych do odbioru depozytów.
2. W wezwaniach oprócz informacji o 3 letnim terminie odbioru depozytu od dnia dor czenia
wezwania , informowa uprawnionych do odbioru depozytu o wydaniu go po uiszczeniu
kosztów; zawiadomie ( wezwa ) , poszukiwa uprawnionych.
3. W przypadkach zwrotów wezwa przez poczt z adnotacjami o zmianie miejsca zamiesz-kania adrestów wezwa , które nie jest znane poczcie , poszukiwa uprawnionych do
odbioru depozytów za po rednictwem organów wskazanych w art. 6 ust.3 ustawy o likwi-dacji niepodj tych depozytów.
4. W przypadkach gdy nie jest mo liwe ustalenie miejsca zamieszkania uprawnionego do
odbioru depozytu , tj, poszukiwania o których mowa w pkt.3 nie przyniosły efektów lub
z dokumentacji b d cej w posiadaniu jednostek wynika , e zmarły był osob samotn , nie
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informacyjnej w siedzibie jednostki na okres 6 miesi cy , zamieszczaj c w tym samym cza-sie ogłoszenie o warto ci depozytów przekraczaj cych 5.000 zł w dzienniku poczytnym w
danej miejscowo ci lub w Biuletynie Informacji Publicznej te na okres 6 miesi cy.
5. W przypadku gdy poszukiwania osób uprawnionych do odbioru depozytu , o których mowa
w art. 6 ust.3 ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów nie daj adnych rezultatów
( nadal nie jest mo liwe ustalenie adresów uprawnionych ) wezwanie do odbioru depozytu,
wymienione w pkt.4 polece mo e nast pi po upływie 3 lat od daty zło enia przedmiotu
do depozytu ( mierci pensjonariusza ).
6. W przypadku nie podj cia depozytów przez osoby uprawnione w terminie 3 lat od dnia
otrzymania wezwania lub 6 miesi cy od dnia ogłoszenia wezwa wymienionych w pkt.4
niniejszego wyst pienia , w porozumieniu z radc prawnym niezwłocznie wyst powa z
wnioskami do s du o likwidacj niepodj tych depozytów.
7. W przypadku nie podj cia depozytów przez uprawnionych do ich odbioru w terminach
wymienionych w pkt.6 niniejszego wyst pienia nie jest konieczne powiadamianie spadko-bierców ustawowych , tj. gmin miejskich Pabianice i Konstantynów o niepodj tych depo-zytach.
Podstaw przekazania depozytów w/w gminom b dzie postanowienie s du o nabyciu praw
do depozytów przez wymienione gminy.
8. Wydawa depozyty osobom uprawnionym do ich odbioru na podstawie postanowie s du
o nabyciu praw do tych depozytów ( spadku ) po uiszczeniu przez uprawnionych kosztów;
powiadomie ( wezwa ) , poszukiwa uprawnionych. Uiszczenie w/w kosztów dokumen-towa stosownymi dokumentami przychodowymi ( np. przychodowe dowody obrotu kaso-wego ) i zalicza do dochodów , podlegaj cych przekazaniu przez jednostki na dochody
Powiatu Pabianickiego.
9. Przygotowa w terminach ustalonych na spotkaniu z dnia 10.10.2007 roku dokumentacj
dotycz c niepodj tych depozytów po osobach zmarłych przed dniem wej cia w ycie
przepisów ustawy o likwidacji niepodj tych depozytów ( depozyty po zmarłych , którzy
nie pozostawili adnych spadkobierców , depozyty o niskiej warto ci nie przekraczaj cej
kwoty opłat za wniesienie wniosku o przeprowadzenie post powania spadkowego ) celem
opracowania przez radców prawnych wniosków do s du o likwidacj nieodebranych depo-zytów.
O realizacji polece pokontrolnych nale y powiadomi Starost Pabianickiego w terminie
21 dni od dnia podpisania niniejszego wyst pienia.
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