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UCHWAŁA NR 101377120

ZAP.ZĄD|J WOJEWODZTWA KUJAWSKO_POMORSKIEGO
z dnia 18 marca 2020 r,

w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Toruniu na rok 2020

Na podstawie art. 4l ust. 1 ustawy z dnia 5 czetwca 1998 r. o samorządzie
województwa(Dz. U.z2019r.poz.572,7571 i 1815)oraz wzwiązkuz § 9 ust. 1 Statutu
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr XXXII1565113 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
25 marca20|3 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Negatywnie opiniuje się plan finansowy na rok 2020 Wojewodzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Toruniu, stanowiący załącznlk do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Toruniu,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RUCHU DROGOWEGO W TORUNiU

Ł.p. T'reść Plsn na 2020 r.

i 1
3.

PRZYCHODY oGÓŁEM 7 638 40{

l. Ęy:lody z dzialalności podstłwowej 7 563 400
I t oplat za pĘepro]vadzone egzaminy ó 9l2 60(
?. op}at zł szkolenia 458 80c
3. <r§Ęj149j i diagnostl,czrrej

4- Z l!.tulu czyn§zÓ\\,. dzielża\\,] reklam _ l92 00c
pozoslale pzychody

II. Pnychody finłnsowe §4 00{
ilI. Zmiana stanu produktów 0

lY. Ęqsz! wytworztnir produktów na rłłasne połrzebv 0
v. Przychody ze sprzed*ży towarów i materirlów 0
VI. Pozostale przychody operacyjne 2l 000
l lysk ze zbycia nicfinansowych ekĘwów lrn,rlych 0
2. dotacje

l) z budzetu państrva

,) z budżetu.|edn. sanr. ter}t.

:) z innych żódeł
l) na ręalizgcjg projeklót1, u,spólfinsotłanych z LĘ
rozoslglp nnr chod! 21 00{

vll. Pokrycie nmortyzacji

I srqĄpw1rylqtych finarx. z otrzynlalych dotacii

2. śr, tnvalych o1rzynranych nieMpłatnie od orgalu zalożvciel,
3. [.Ę3!y4pozoJtałychotrz.yntan,vchnieodplatnie

Ko§zTY oGÓLEN,| 9 349 000

vlII, KoszĘ wg ukladu

VIIl.a Koszty w ukladzie kalkulacyjn_ym 9 068 500
l kosa} działalnośgi podstarvowei ó l§050c
2. kosdy działalności pomognicze.; 467 80c
3. koszt1, ogólnozakłarlorve i zanĄdu 2 450 Iac

vllI.b Ęq.4y * układzie rodr:jowym 9 068 500
1 .użJcie maltrialów i cnergii 558 000

qi pą!!",q 225 OoC

b) zakupy w),posażenia

;) zuż;rcie energii 220 00c
J) pozostale koszty l l3 00c

) uslugi obce 8ó4 200

l) napraĘ, i rentont}, samochodórv 65 00c

U:u n ąq,!!o,]] i eszczc ń

:) ochrona ló0 00łj
3) pozostale 6_19 20c

J, podatki i oplaty, 4ó7 000

4. wynggrodzenig (um, o p|?c!r!m. zlecenia) .l 910 300

l) wl,nagrodzęnia administracii l 246 000
,') rryrulglodzenia obsługi 987 900



l.p. i reść §'lan na ż{}2t} r.

]
3.

: ) ril,nagrodzenia c!,zaminatororr
2 45ó 100

l ) urynas.rodzenia Dożostale

9J lJ,nagrodzen(a - um, zlecenia 
" unl_ o dzieło 220 0c{

wynagrodeenia i inne śł,iadczcnia ng rzccz pr*ctxnikórł o
charakterze jednorazo§ }fil, §- r_v*nl :

2ó2 800
1) nasrody iubilęuszorre

l 36 ó00
b) odprarv},,eme$alne l rcntog,e

l2ó 20(
;) inne

6. ikladki z[ls od wynrgrodz!ń
882 900

1,

l) ubezpieczenia spoleczne
804 00fi

b) lundusz pracv

:) l-undusz g\r,arantowal}},ch ss iadczeń Dlacorrniczvch
78 900

sklłdki na prlcowni§zć program},:

a) pracorrniczc programv emerualne appE)
b) praco!łnicze plany kapirałowe (PPK)

śrliadczenia nz raecz pracownikórl

0

8,

9,

2l2 80c
J odpisy na ZF§§

76 30t
D) pozoslalc

l 3ó 50{
ł morlyz8cj,r

822 §00
l) środków tru,ał}.ch finans. ze środków ulasntoh

822 50(
r) śmdk$w tnvaĘch finans. z ou-zvmanvch dotacii
r) środków tnvałych otrzyrnanych nieodplatrr§ od organu założyciel.
ii srojio l

l0. }ozo§t8le ko§zty
88 000

n) ubezpieczenia oc i nraiatkorłc
58 00c

r) podróżł slużbo\vc

:J pozos(Ble

\\'ańość sprzedanych towarów i malerialów

Koszty finansowe

l0 000

20 000
Ix.

x.
l.

lplatności odsetkowe lryni kaj ące z zac iągliętvch zoboiĘai
2. pozostałe

Xl.
l,

Pozostale koszty operacyj ne
20 500

itrata ze zb!cia llicfinansorr},ch akt}rvóu tnłalych
a rdpis aktLIalizqiąc), ivartość należności
3. rozostale kosztv ?o 5nn

xtL Koszty BRD
260 {s0

xIII. §rodki przyznane innym podmiotom

xIV. lVynik (przychody - koszł) _l 710 600
xv. Obciążenia wyniku finansowego l0 300
xvl, Wynik netto t 720 900

;ffil Przychody na inwestycje
0

l fi nans. ze środkórł, rvlasn} ch Woj, K u.i awsko-Pomorskiego

2, finans. ze środków budżetu państrva

3, fi nans. ze §odków, un|j'nl,ch

4, finans. z innych źródcł

xrrt*l ł\ffxtaoy na lnwesrycl€
3 l00 000

.ans. ze slodkow własnych woi, Kuiawsko-Pomorskiepo
ż finans. zę środkórv budżetu panstwa
J. [trtans. ze środkórv unijn).ch
4. linans. z innych zródel
5. tinans. ze środkórv wla§nvch 3 l00 00(



Lp. Treść Plan ne 2020 r.

l 2. j.
Dane uzupelniające o §tanic zatrudnienia

* beż rczenlJ na zobowiqzania oraz bez rozliczeń międlyokresotłych

lo-ęl
,i

,{lP: 879.20-{1-808
i|.'iii

1i i| !;,'i,t

ij;

t.p, Treść §tan na 31.12,2019 r.
Planołany slan na

37.12.2020 r,
]. 2. 3, 4.

l, ]rtrudnienie - etAlv 50,2[ 59,60
l ldministracja l3,4( 13,4c
2 >bsługa l3,3 ó l7,5C
3. :gzaminalorzy 23,5( 78,7c

Dane uzupelniające o stanie Dależności i zobowiązań orar środków i zapasów

Lp. Treść Stan na 01,01.2020 r. Planowsn},§tłn nł
31,12,ż020 r.

t 2. 3. 1,

l.
Należności krótkotermino*e ogólem (bez ZFŚS) wg w8ń.
księgowej (btz odpisów aktualizuiqcych) 7 900,00 § 090.00

w tym: wymagalne

l Ł tytułu w}majmB reklatą dzia-żaw 5 800,00 4 200.0(
2. r !},tutu śtvladczonych uslug 0.00 500,0(
3. rależności odsetkowe 0,0c 0,0(
4_ lochodzone na drodze sądowej 0,00 0,0(
5. )ozo§tale 2 l 00,00 390,0(

l.a Cdpisy aktualizujące włrtość ng]ełruJści 0.00 0,0t
ly lym: odpisy na należnoŚci sporne 0,00 0,a0

I.b \rleżnoścl netto (pomnicjszone o odpisy) 7 900.00 5 090,0t

II. Zobowiłzania ogól€mr (boz ZFŚS) 850 000,00 1lż 200.00
v tym: w),nqgalne 0,00

ll.a Zobowiązania krótkoterminowe 850 000,0{ 7l2 200,00
z t},tułu pożyczek, kredrtów - krótkoterminorve 0,0( 0.0c

) z §tulu *ynagrodzeń 280 000,0( 225 000,0c
3, z §tulupodatków 65 000,0{ ó l 900.0c
4. z §,lułu ZUS 280 000,0C 252 000,0c
5. pozostałe 225 000.0c l73 300,0c

Il,b Zobowiązgnia dlugolerminowe 0,00 0,00
l z tytulu pożyczek, kredytórv - długoterminori,e 0,0c 0,0c
2. po2ostale 0,0c 0,0c

lII. Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wattiów i inwest.) 4 l00 000.00 80 000.00
Iv. Środki pieniężne Da wyodĘbnionych r-kach inwest. 0,00 0,00

V, łąply (w megiz. mat. i towary ztkup. nie rozlicz.) 0,00 0.00
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