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Tczew, dnia 7 wrzesnia 2015 roku

PROTOKOL Nr 1/2015

Na podstawie:
1. Zarzajdzenia Nr 8/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tczewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli
zarzajdczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz zasad jej
organizacji;

2. Zarzajdzenia Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie okreslenia procedury kontroli
jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

Kontrolujqcy: Alicja Goertz-Czertak - pracownik socjalny

Kontrolowany: Dom Pomocy Spolecznej
ul. Szpitalna 2
83-130Peblin

Kontrola w zakresie prawidlowosci funkcjonowania depozytow pieni^znych
mieszkancow domu pomocy spolecznej.

Kontrola w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie, przeprowadzona przez Alicj?
Goertz - Czertak - pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie, na podstawie upowaznienia nr 18/2015 z dnia 3 wrzesnia 2015 roku (zalajsznik
nrl), wystawionego przez Paniq. Ewe^ Poblocka^ - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Tczewie. O terminie i zakresie pianowanej kontroli poinformowano dyrekcj^
domu pismem z dnia 27 sierpnia 2015 roku nr PCPR-PZ.8120.6.3880.2015 (zalacznik nr 2).

Podczas kontroli z ramienia kontrolowanej jednostki obecna byla:

1. Pani Barbara Brzezinska - pracownik socjalny

W okresie i w zakresie objejym kontrol% obowiajzywaly nast^puja^ce akty prawne:

a) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,

poz, 1058 z pozn. zm.);

b) rozporzajdzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domow pomocy spolecznej

(Dz. U. z 2012r., poz. 964 z pozn. zm.);



Dom Pomocy Spolecznej w Pelplinie powstal w 1974 roku i jest samodzielnq.
jednostka^ organizacyjn^ Powiatu Tczewskiego dzialaja^cq. w formie jednostki budzetowej
o zasi^gu ponadgminnym. Dom osiajmaj standaryzacj^ w 2006 roku, zezwolenie zostalo
wydane przez Wojewod? Pomorskiego w dniu 24 listopada 2006 roku, Nr 25/2006 na czas
nieokreslony.

USTALENIA KONTROLI

l.Ustalenia ogolne.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 litera h Rozporzajdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
23 sierpnia 2012 roku w sprawie domow pomocy Spolecznej (Dz. U. z 2012 poz.964) - Dom
Pomocy Spolecznej niezaleznie od typu, swiadczy uslugi wspomagaja^ce, polegajajce
na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania srodkow pieni^znych i przedmiotow
wartosciowych.
Zarza^dzeniem Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie nr 10/2007 z dnia
01.09.2007r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania przedmiotow wartosciowych oraz
srodkow pieni^znych do depozytu oraz ich wydania, wprowadzono Instrukcj§ trybu
post^powania z depozytami wartosciowymi i prowadzenie kont depozytowych mieszkancow
w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie (zalajcznik nr 3).
Na dzien 7 wrzesnia 2015 roku w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie przebywalo 153
osob. Chociaz formalnie dom posiada 150 miejsc, to jednak sa^ w nim warunki do pobytu
okolo 10 dodatkowych osob - przyjmowanych w sytuacjach awaryjnych, losowych.
W Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie przebywa 15 osob ubezwlasnowolnionych
calkowicie oraz 3 osoby ubezwlasnowolnione cze_sciowo. Osoby ubezwlasnowolnione
calkowicie majq. ustanowionych opiekunow prawnych, przy czym w stosunku do cz^sci osob
funkcje^ opiekuna prawnego pelnia^ czlonkowie ich rodzin, pozostali opiekunowie prawni to
osoby obce - pracownicy DPS. Osoby ubezwlasnowolnione cze_sciowo maja^ ustanowionych
kuratorow, ktorymi 33. pracownicy DPS.
Kazdy z mieszkancow ma swoje zrodlo utrzymania, w postaci renty, emerytury, ba^dz zasilku.
Z dochodow mieszkancow na koszt pobytu w DPS potrajcane jest 70%, a pozostale 30%
otrzymuja^ mieszkancy do rajk wlasnych, ba^dz na konto depozytowe w zaleznosci od woli
mieszkanca maja^cego pelna^ zdolnosc do czynnosci prawnych. Za osoby calkowicie
ubezwlasnowolnione dochody pobieraja^ ich opiekunowie, natomiast za osoby cze_sciowo
ubezwlasnowolnione - kuratorzy. Za zgoda^ opiekunow lub kuratorow srodki umieszczane
s% na koncie depozytowym mieszkanca. Wszystkie osoby ubezwlasnowolnione calkowicie
lub cze_sciowo, posiadaja^ce srodki, maja. rachunki bankowe zalozone przez opiekunow
prawnych ba^dz kuratorow.

II. Ustalenia kontroli odnosnie prawidlowosci funkcjonowania Domu w zakresie
zapewnienia bezpiecznego przechowywania srodkow pieni^znych mieszkancow.

Sprawdzeniem obj^to:
1. Uregulowania wewn^trzne dotyczajce zasad postej)owania ze srodkami

pieni^znymi, rzeczami wartosciowymi mieszkancow,
2. Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie

i przechowywanie depozytow pieni^znych,
3. Prawidlowosc funkcjonowania DPS-u w zakresie zapewnienia

bezpiecznego przechowywania srodkow pienie_znych oraz przedmiotow
wartosciowych mieszkancow,



4. Prawidlowosc funkcjonowania DPS - u w zakresie wyplaty depozytow
po smierci mieszkanca.

Adi
Zasady przechowywania i zabezpieczania srodkow pieni^znych i przedmiotow
wartosciowych nalez^cych do mieszkancow DPS zostaly okreslone w Instrukcji w sprawie
zasad i trybu przyjmowania przedmiotow wartosciowych oraz srodkow pieni^znych
do depozytu oraz ich wydawania, wprowadzonej Zarzajdzeniem Dyrektora Domu Pomocy
Spolecznej w Pelplinie nr 10/2007 z dnia 01.09.2007 roku.

Ad 2
Upowaznienie osob do dysponowania srodkami depozytowymi, jest skladane w obecnosci
pracownika socjalnego i Kierownika dzialu opiekunczego. Przed wyplaty srodkow
depozytowych wniosek o wyplaty z depozytu pienie_znego musi bye podpisany przez
pracownika socjalnego pod wzgl^dem merytorycznym, zatwierdzony do wyplaty przez
Dyrektora Domu i Gl. Ksi^gowego i sprawdzony pod wzgl^dem formalnorachunkowym
przez Gl. Ksiejgowego. Nadzor nad wlasciwa^ realizacjq. wyplat depozytowych sprawuje
Glowny Ksi?gowy poprzez przeprowadzone kontrole post^powania z depozytami co najmniej
dwa razy w roku (raz w kazdym polroczu).

Ad 3
Wyplaty sum depozytowych odbywaja^ si$ w obecnosci Kierownika dzialu opiekunczego,
opiekunki lub piel^gniarki lub pracownika socjalnego.
Sumy depozytowe to obce srodki pieni^zne, ktore sq. przechowywane przez DPS przez okres
gromadzenia srodkow pieni^znych mieszkancow, ktorzy wyrazili na to zgode_. W DPS
prowadzona jest analityka konta 240.
Ewidencje wplat i wyplat pracownicy prowadza^ w ksiazkach kontowych indywidualnie dla
kazdego mieszkanca na podstawie imiennych przekazow pocztowych, faktur, rachunkow
i pokwitowan (zestawienia wplywow i rozchodow). Prowadzona przez pracownikow
w ksiazce kontowej analityka nie budzi zastrzezen. Ma ona charakter indywidualny dla
kazdego mieszkanca, wraz z przychodami z tytulu wplat jak i rozchodami z tytulu zakupow
oraz stanem konta mieszkanca. Kontroluj^cy dokonal wyrywkowo kontroli dokumentow
tj. faktur, rachunkow (trzech osob) — brak uwag.
Depozytem gotowkowym mieszkanca, ktory zostal cz^sciowo lub calkowicie
ubezwlasnowolniony moze dysponowac ustanowiony przez Sa^d opiekun prawny ba^dz
upowazniony przez niego pracownik socjalny w zakresie niewykraczaja^cym zaspokojenia
bieza_cych potrzeb zyciowych ubezwlasnowolnionej osoby.

Ustalono, ze sumy depozytowe dla mieszkancow na dzien 1 wrzesnia 2015 roku wynosza^
537,89 zl

Ad 4
W przypadku smierci mieszkanca i nie przekazania do depozytu przedmiotow wartosciowych

i papierow wartosciowych dokonuje si§ spisu tych przedmiotow w pokoju, w ktorym
przebywal. Spisu dokonuja^ w dni robocze do godz. 15.00 Kierownik dzialu opiekunczego,
pracownik socjalny i pielejniarka pelnia^ca dyzur. W godzinach popoludniowych oraz dni
wolne od pracy i swi^ta w sklad komisji wchodzq. osoby pelnia^ce dyzur.



Spisu dokonuje si$ niezwiocznie po smierci mieszkanca. Spisane przedmioty wartosciowe
i papiery wartosciowe sâ  odpowiednio zabezpieczane i przekazane do depozytu - zgodnie
z Instrukcj^.
W przypadku smierci mieszkanca prawo do pobrania pieni^dzy z depozytu gotowkowego
maja^ spadkobiercy posiadaj^cy prawomocny dokument stwierdzaj^cy nabycie spadku.
Jak wynika z informacji przekazanej przez glowna^ ksi^gowq. do depozytu DPS nie zostaly
zlozone zadne przedmioty wartosciowe mieszkancow.

Na tym kontrolej zakonczono.

Wnioski:

W trakcie kontroli nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci w zakresie funkcjonowania
depozytow pieni^znych mieszkancow Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie.
Kontrole wpisano w Zeszyt Kontroli na pozycji 3/2015.
Protokol sporzajdzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, z ktorych jeden
po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie, Pan Rufin Wysocki, zostal
poinformowany o przysluguja^cym mu prawie zgloszenia zastrzezen co do ustalen zawartych
w protokole kontroli w ci^gu 7 dni od jego otrzymania.
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