
ZARZĄDZENIE NR 202.2014
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie postępowania w przypadku zwrotu wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum 
depozytowych.

Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy w Grębocicach procedurę „ Postępowanie w przypadku 
zwrotu wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum depozytowych” , która stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opis funkcjonowania Systemu Indywidualnych Depozytów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, 
do zapoznania się z powyższym zarządzeniem i przestrzegania w pełni zawartych w nim postanowień.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Grębocice

Roman JABŁOŃSKI
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202.2014

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 28 listopada 2014 r.

Postępowanie w przypadku zwrotu wadiów, kaucji zabezpieczających
i innych sum depozytowych

I. Cel zastosowania procedury

Procedura ma na celu ustalenie prawidłowego sposobu postępowania w przypadku zwrotu wadiów, kaucji
zabezpieczających i innych sum depozytowych.

II. Podstawa prawna wprowadzenia procedury

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r, poz.1490).

III. Wpłaty wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum depozytowych

1. Wpłaty wadiów i kaucji zabezpieczających mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy według
wskazań przez pracownika Referatu Finansowego.

2. Dokonane wpłaty ewidencjonowane są na odrębnych kontach i gromadzone na wyodrębnionym rachunku
bankowym- Depozyty.

IV. Postępowanie w przypadku zwrotu wadiów

1. Zwroty wadium następują na pisemne polecenie pracownika merytorycznego, sporządzone w 2 egz.
Polecenie zwrotu wadium winno zawierać wszystkie informacje dotyczące kontrahenta, a więc dokładny adres,
numer rachunku bankowego, podanie kwoty wadium oraz czy kwota ma zostać zwrócona wraz z odsetkami lub
bez, a także odwołanie do nazwy zadania zgodnie z określonym w niniejszym załączniku wzorem.

2. Termin złożenia dokumentu zwrotu wadium jest niezwłoczny i zgodny z terminami określonymi przepisami
ustawy ’’Prawo zamówień publicznych’’ i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

3. Po otrzymaniu pisemnego polecenia zwrotu wadiów następuje sprawdzenie, czy określona kwota została
zewidencjonowana i znajduje się na rachunku bankowym - Depozyty.

4. W przypadku, kiedy kwota wadium winna być zwrócona wraz z odsetkami, pracownik Referatu
Finansowego ustala wielkość odsetek zgodnie z oprocentowaniem naliczonym przez system banku prowadzącego
rachunek depozytów. Wyliczona kwota odsetek należnych zwiększa kwotę zwracanego wadium. Od wadium nie są
potrącane koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.

5. Dokument z wyliczonymi odsetkami o nazwie „Dane wypłaty” będący wydrukiem z Systemu
Indywidualnych Depozytów stanowi załącznik do polecenia zwrotu wadium. Winien być podpisany przez
pracownika sporządzającego oraz zatwierdzony przez kierownika Referatu Finansowego lub osobę przez niego
upoważnioną.

6. Po naliczeniu odsetek należnych, sprawdzeniu oraz złożeniu podpisu pod względem formalno-
rachunkowym przez pracownika Referatu Finansowego kwota wadium wraz z odsetkami jest akceptowana przez
Skarbnika i zatwierdzana do wypłaty przez Wójta lub w obu przypadkach osoby upoważnione

7. Zatwierdzony dowód księgowy jest podstawą do dokonania przez Referat Finansowy przelewu kwoty na
właściwy rachunek bankowy kontrahenta, zgodnie z zawartymi wskazaniami referatu merytorycznego.

V. Zwroty przy zaliczeniu wadium na poczet zawartej transakcji i zatrzymania wadium
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1. W przypadku zaliczenia wadium na poczet zawartej transakcji wydział merytoryczny przekazuje na
podstawie dokonanej adnotacji na poleceniu zwrotu określonej kwoty z rachunku bankowego - depozytów na
właściwy rachunek bankowy dochodów w jednostce. Odsetki bankowe pozostają na rachunku bankowym
jednostki, są przekazywane na rachunek dochodów i nie są zaliczane na poczet zawartej transakcji. Dalsze
postępowanie jak w Rozdz. IV pkt 2,5,6 i 7.

2. W przypadku zatrzymania wadium wydział merytoryczny przekazuje na podstawie dokonanej adnotacji na
poleceniu zwrotu określonej kwoty z rachunku bankowego - depozytów na właściwy rachunek bankowy dochodów
w jednostce. Odsetki bankowe pozostają na rachunku bankowym jednostki, są przekazywane na rachunek
dochodów. Dalsze postępowanie jak w Rozdz. IV pkt 2,5,6 i 7.

VI. Zwrot pozostałych kwot z depozytu

1. W przypadku zwrotu kwot kaucji zabezpieczających sposób postępowania jest taki sam, jak w przypadku
zwrotu wadiów.

2. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego i upływie określonego terminu uwzględnionego w umowie, wydział
merytoryczny realizujący zadanie inwestycyjne sporządza polecenie zwrotu kaucji w 2 egz. Odsetki naliczane są
zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Dalsze postępowanie jak w Rozdz. IV pkt 5,6 i 7.

3. Nierozliczone kwoty z tytułu wadiów i sum depozytowych po upływie terminu ich wymagalności na koniec
każdego roku kalendarzowego są przekazywane na rachunek bankowy dochodów budżetowych jednostki na
podstawie polecenia przelewu wystawionego przez pracownika Referatu Finansowego podpisanego przez
kierownika referatu, akceptowane przez skarbnika i zatwierdzane przez Wójta.
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Grębocice, dnia ………………..

Znak…………………

Księgowość w/m

Polecenie zwrotu
wadium/ kaucji zabezpieczającej*

Nazwa kontrahenta ……………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………

Numer konta ……………................... ……………………………………………………………

Nazwa zadania………………………………………………………… .................. ………………

Kwota do zwrotu……………………………… ………………….................. …………………..

Słownie: …………………………………………………… .............. …….................................

odsetki tak/nie*

Podpis osoby sporządzającej

Kwota odsetek z dokumentu Dane wpłaty – wydruk z aplikacji SID: …………........………..

Łączna kwota do wypłaty:……………………………………………… ..........………………..

Słownie: ………………………………………………………………… ...........……………….

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202.2014

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 28 listopada 2014 r.

Opis funkcjonowania Systemu Indywidualnych Depozytów

1. Podstawową funkcją SID jest umożliwienie pełnego zarządzania poszczególnymi depozytami na rachunku.

2. Dzienna kapitalizacja odsetek połączona jest z bieżącym ich dopisywaniem do konkretnych depozytów co 
umożliwia stałe monitorowanie stanu depozytu ( kapitał plus odsetki należne do danego dnia).

3. System wspiera zarządzanie depozytami poprzez generowanie numerów spraw, do których można przypisać 
dowolną ilość wpłat. Każdy numer sprawy może posiadać odrębny numer rachunku bankowego. Wpłata na 
indywidualny rachunek skutkuje przypisaniem wpłaty do konkretnego numeru sprawy. Następnie system dokonuje 
konwersji numeru sprawy na indywidualny rachunek i odwrotnie.

4. System umożliwia rejestrację, bieżące monitorowanie naliczania odsetek jak i wypłatę poszczególnych 
depozytów. Poszczególne wpłaty są rejestrowane przez bank na koncie Urzędu Gminy, a poprzez aplikację SID 
wpłata przypisywana jest do właściwego numeru sprawy.

5. Aplikacja SID umożliwia następujące podstawowe operacje:

- dowolna ilość wpłat dla danego numeru sprawy,

- dowolna ilość wypłat dla danego numeru sprawy,

- możliwość przypisania wpłaty lub jej części dla innego numeru sprawy,

- możliwość wypłaty depozytu oraz odsetek od tego depozytu niezależnie od siebie,

- możliwość raportowania obecnego stanu depozytów.
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