Załącznik Nr 12 do Procedury likwidacji niepodjętych depozytów
w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
Schemat działań z mierzajacych do wydania/likwidacji depozytu po zmarłym mieszkańcu
Śmierć mieszkańca
do 14 dni
Wystąpienie do właściwej miejscowo Gminy (np. Wydział Spraw Administracyjnych Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Krakowa) w celu ustalenia potencjalnych spadkobierców
(Załącznik Nr 1). [DT]
[Rozdział I procedury]

Uzystkano informację o potencjalnych spadkobiercach

Brak danych o spadkobiercach

do 14 dni

do 14 dni
1) Przekazanie do DAG ogłoszenia w sprawie wezwanie Dyrektora DPS do zgłoszenia się
spadkobierców i podjęcia depozytu z ewentualna informacją o ogłoszniu w BIP (Załącznik Nr
3) [DT]
2) Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej oraz na
internetowej stronie domowej na 6 miesięcy (w przypdku depozytów o wartości
przekraczającej 5000 zł i dzieł sztuki również w Biuletynie Informacji Publicznej (wszystkie
publikacje w jednej dacie) [DAG]
[Rozdział II ust. 2 procedury]

Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu (Załącznik Nr 2 ). [DT]
[Rozdział II ust. 1 procedury]

Spadkobiorcy składają wniosek o wydanie depozytu

Spadkobiorcy nie podejmą depozytu w
ciagu 3 lat od doręczenia pisemnego
zawiadomienia.

Brak odpowiedzi na ogoszenie w ciągu 3 lat od jego wywieszenia w siedzibie (ewentualnie
również opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej DPS)

do 14 dni

Wystąpienie do Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji Urzędu Miasta Krakowa o
depozycie po zmarłym mieszkańcu (Załącznik Nr 4) [DT]
[Rozdział II ust. 3 procedury]

GMK nie decyduje się na nabycie
spadku
do 14 dni

do 14 dni

do 14 dni

1) weryfikacja wniosku o wydanie depozytu wraz z załącznikami
oraz rozliczenia przez spadkobiercę kosztów [DT],
2) naliczenie kosztów związanych z depozytem i przekaznie
informacji o kosztach spadkobiercy (Załącznik Nr 8) [DT],
3) przekazanie oświadczenia o potrąceniu kosztów z depozytu
pieniężnego (Załącznik Nr 9) [Radca Prawny],
4) złożenie wniosku do Dyrektora o wyrażenie zgody na wydanie
depozytu (Załącznik Nr 10) [DT]
[Rozdział IV ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 lit. a i b]

Wniosek do radcy prawnego DPS o przygotowanie do właściwego miejscowo i
rzeczowo sądu wiosku o stwierdzenie likwidacji niepojętego depozytu (należy
uwzględnić stanowisko Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji Urzędu Miasta
Krakowa). [DT]
[Rozdział III ust. 3 procedury]

Zgoda Dyrektora na wydanie depozytu

Prawomocne postanowienie sądu o likwidacji depozytu

do 14 dni
1) Depozyt pieniężny - zlecenie wypłaty środków z potrąceniem
kosztów w przypadku doręczenia oświadcznienia o potrąceniu
kosztów [DT],
2) Depozyty rzeczowe - ustalenie ze spadkobiercą terminu odbioru
depozytu [DT]
[Rozdział IV ust. 2 pkt 3 lit. c ppkt. i) i ii)]

w terminie ustalonym ze spadkobiercą

Protokolarne wydanie depozytu spadkobiercom [DT]
[Rozdział IV ust. 2 pkt 3 lit. c ppkt. i)]

do 14 dni

1) Depozyt pieniężny - zlecenie wypłaty
środków [DT],
2) Depozyty rzeczowe - ustalenie z
przedstawicielem urzędu skarbowego
terminu odbioru depozytu [DT]
[Rozdział IV ust. 4 pkt 2) lit. a)]

do 14 dni od daty
wydania depozytu

Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez
GMK spadku i zgoda Dyrektora
do 14 dni

Wystąpienie do naczelnika urzędu skarbowego o o odbiór depozytu (wskazanie
numeru konta lub terminu odbioru depozytu rzeczowego) (Załącznik Nr 11) [DT]
[Rozdział IV ust. 4 pkt 1)]

do 14 dni od daty
otrzymania odpowiedzi
z urzędu skarbowego

GMK decyduje się na nabycie spadku i przekazuje

w terminie uzgodnionym z
przedstawicielem urzedu
skarbowego

Protokolarne wydanie depozytu
rzeczowego upoważnionemu
przedstawicielowi urzędu
skarbowego [DT]
[Rozdział IV ust. 4 pkt 2 lit. b)]

1) Depozyt pieniężny - zlecenie wypłaty środków
[DT],
2) Depozyty rzeczowe - ustalenie z
przedstawicielem GMK (UMK) terminu odbioru
depozytu [DT]
[Rozdział IV ust. 3]

w terminie uzgodnionym z
przedstawicielem UMK

Protokolarne wydanie depozytu rzeczowego
upoważnionemu przedstawicielowi urzędu
skarbowego GMK (UMK) [DT]
[Rozdział IV ust. 3 pkt 2 lit b) i c)]

do 14 dni od daty
wydania depozytu

Wniosek do radcy prawnego o przygotowania wniosku do naczelnika urzędu
skarbowego w przypadku zasądzenia kosztów na rzecz GMK [DT]
[Rozdział IV ust. 4 pkt 3]

Za terminaową realizację zadania odpowiada pracownik socjalny przypisany do zespołu pilęgnacyjno-opiekuńczego, którego mieszkaniec zmarł. Nadzór na terminowością realiowanych działań sprawuje kierownik
DT.
działania pracowników socjalnych - oznaczenie [DT] lub innych osób zgodnie z symbolem komórki organizacyjnej lub nazwą stanowiska
zdarzenia, od których biegnie termin podjęcia działań przez pracowników socjalnych

