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Z AF.Z ĄDU WOJEWODZTWA KUJAWSKO_ POMORS KIE GO
z drria 25 lutego 2021r.

w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Toruniu na rok 2021

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dńa 5 częrwca 1998 r. o samorządzie
wojewódżwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) otaz w zńązktl z § 9 ust. 1 Stafutu

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, stanowiącego zńącnik do uchwa§
Nr X)OilV565l|3 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r.,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Negatywnie opiniuje się plan finansowy na rok 2021 $/ojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Tonlru, u, stanowiący zńączńkdo 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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(}§}PIs Załącznik do uchwaly Nr 7l25ll2l
Zarządu \Vojewództwa Kujawsko. Pomorskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan tjnan.s0\1 }, ośrodka ruchu drogtlwego
na 2()21 rok
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1 J

PRZYCHODY OGÓL§M 1 601 40ą

I Pnr chodv z dzi:llalności Dod§lalyorvei 7 597 40{

I ł op}at za przcprtrrvadzonc cgzalrlinr, ó 9l2 60(

:oplat Za szj(olenia 496 80(

Z uSłuF. stacii diagnostl,czlei

a §tulu czJ,ns7ó§,. dzierzarr,. reklam l1i8 000

5 :lt,lzostale przl,chod1 0

ll prrvchotlv finansowe 5 000

lll Zntinnr §tanu produktów 0

lY. Koszt wytworzenia produktórv na wlasne potrzeby

\,. przvchodv ze §Drzedażv torvRróry i mgterialów

\l. pozostirle przychody operacv.ine 5 000

] zl,sk ec zbl,cia nicfingnson lch akl1 n ón lruall,ch
) rlotac ie

) z bLrdżetu paristu,a

b)z btldżelu iedn sanr tcnt

) z inrtlch źródcl

d) na realizacię pro.iek(ów rlspólfinsoillllvch z 1.1li

J pozostalc przl,chotly 5 000

Vll. pokrvcie emońvzacii 0

I irodkó*, trrr ah ch linalts, z otrzvnlanl ch dtrtact i

śr lnvałrch otrz\nlan\ch nieodnldlnie od or8,anu zaloż\,ciel,

J ir tnvałlch t,lłlzostalych olrn,man,i,lh nicodpl3tnic

KoszTY oGÓLE[,l 8 588 t00

vltl. krrsztv ws tlkladu

\|lIl.ł kosztv rv ukledzie kalkulacvinl,m 8 3ó7 500

l kosztr działa|ntlści norlstarr rllvci 571890(,

) kosztv dziaIilllrośil pontocnlczci 372 60|

J kosztr tlgó|nozakladtlrlc l zatznrlu 2 ż76 00(

Vlll.b kosztv rł ukladzie roduaio\r,ym 8 J67 500

l użrcie nratcrialós, i eneryii .t67 00(

l) palirro 200 00(

) zakupr r\\posażcniN

) zużl cic t,ncreii l 70 00(

i pozostale kosztv 97 000
,,

uslugi ohcc ?88 ó00

tl l]apru\\\, i rettlont1, salltoaltLldilrr ój 000

lr) rr l llricnl 1rontieszczcl\

i oclrroDa l02 0{_l(]

d) pozostalc 62 l 6U(

J. podillki i Oplłt}, {E0 700

t. rr1,1tłgrrldlcnir (ulll. () t)ric§, utn. zlcccnił) l łE] 70t

a ) rr r naqrorlzęnit adntinistt itc1 i l 229 20(
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l J

rrr nltgrtldzcn la rrhslttgl 85 l 900

) ryr lragrtrr|;cllta cf, 1ilt])illnt()r(J\\ 2 l8l 60a

) rl,r nagrotlzcnta plurlstrle

:) \\lnilgrodlcnla - uln zleccnia. um, o dzl.10 220 000

t
łlnegrrldzenia i inne śuiadczcnil rra rzctz prlcouniktlrr rl

ih{rnklerzc jcdnorazll*r nl, rr tttn: 229 000

1),llgrod\ |ubtlcu§7()\\. 17 j0{

) odprii\\\ cnlcn talllt l lclll(t\\r ltit 70C

) lnne

6. ;kladki Ztl§ od rł!,nagrodz.ń 795 ó00

) uhcznicczcnil slolcclnc 729 80N

) lundusz pracl, 65 80c
) fundusz gl\,aranto\van\ ch śrviatlczctt prncilrvniczl ch

1. lkledki na 1rrco*,nicze program!,: J8 900

) pracoruicze plogranl\ emen.talne (PPE)

5) practlrr.nicze plan1, kaprtalorl,c 1PPK 1 38 90(]

8. Srł iadczenia n! Izecz praco* ników 225 J00

l) odpisr na Z,FSS 84 -10c

) pozostałe l1l 00c

9. rnlortl,zuc_ia 762 000

) śrrldkós, tru,oh ch linan§. ze śrrrdktirv rylasnvch 782 00(.

) środkt'lrv tnlllrch llnalrs z otrzrnrarrlulr dtltacji

) środkórr lrrrahch otrzrrnanvch nicotllrlainic od organu zatożl,cicl

) śrcdktiu tnr alr ch pozosttłr cll nie rr1 kazanyclt rr p-kt. 1a-r.)

l0. pozo§tllc kOsZlt 17 7{r()

) ubezpieczenia OC' i lnaiatkotve 5ó 00t
b) podróżc sltlźborve 5 00(
) ptlzustalr, l ó 7t)C

lx. \\'nńość sprzedanych torvarów i naterialórv

x. kosztv finansowe

I p}atności o<lsetkotve rwnikające z zaciq§nięt\ch zobo\vlłzxń
2 poZo5tałc

xl. Pozostale koszty operacyjne 5 000

I stratit zg zbt,cia nicfi nirnsorrl,ch :lktyl\,ó\\, lr\\ 1h,ch

2 odpis aktułlizrr|ącv \\ ilrlośc nillt:żnojci

,, l)0zoslalc kos/l\ _5 00(

xlI Kosztl,BRI) ll5 ó00

xlll Śrorlki przyzlrene innvnr podnriotom

xlv. Wynik (przychod}, - ko§zt},) -9E0 700

x\/, Obciążenia u yniku fi nansorvcgo 0

xVI. wvnik netto _980 700

xVtl, Przy-chotl1, ne in§,Gstt,cj e 0

I
jnalrs z.- śradktlrv rr lasnr elt \\'uj KLgarvsko-l)tul(lr§k i§gtl

Inans zc środkó\\, budzelu państrra

3 finans. ze środkórt, un1_1nl,ch

:1. f]nans, z innvch zródeł

xYlll, §akladl na in\}c§tycie 618 200
I linlrts zc środkótl, rłłasnl,ch \\'oi. Kujłrlsko-Ponlorskiego
1 f'inans, zc środkórl, budżctu płlistll a 0

ljnlns. zc środkilrv unljnl ch 0
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J
4 l]nans z innlch zrótlcł

.i lnans ze środkórł rrłasnych 6l8 2(xl

Dane uzupelniające o stanic zatrudnienia

l.p. 'l'reść Stsn na J1.12.2020 r l'lano* unv stan na
31.12.202l r.

! 3. 1

l Zalr-udnie tlic, clalr 50,03 53,1

: ldn.ll ntstrac; a l2.4() l2.4

2 rbsłupa l 4.:i 8 l5.2j
_) jglamlnalorZ\ ),ł ]ś 25.5(

Dnne uzupelnin.iące o stanic należnłrści i zobolł,iązań oraz środkórv i zapasów

Lp. '|'rcść §tan na 0l.()1.2(}21 r,
Planrru an_v sliłn n{

31.12.202l r.

l 1

I

Należności krótkoterminowe ogólem (bez ZFŚS) §,g }r,srl.
księgowei {bez odpisóu aktunlizuiącvch) 8 ó00.00 8 500,00

l h,nt; lt|ntugulne 0.00 0.00

l 7 tfiulu \!1,naimu. rek|anl. dzierżaw 7 ó00.0( 7 000,0(
) 1 t\lulu Ś\\iadclonych usłllg 800.0c l 000.0(
_, nalcznoścl odsclkorvc 0.0c 0.00
ł dtlchodzone na tlrodzc sadorvei 0,0l] 0.00
_5 lozoslale 200.0C 500.00

l.a Ddpis1, llktualizuj4ce u łrlość należności 0,00 0,00
v l1,nl: odptst,nu nule:ności sponv l).0l) 0.00

1.1) \alcżnolci nttto (porltuieiszone o odpi§t) 8 600.00 8 500,0{l

ll Zoborriazanił oqólem* (bez ZFŚS) 398 l00,00 430 000,00
\l, l,|, ll], ll,|, D u XLl l tlt 000 0.00

lI.a Zrllrorr iązanirr kr(ilkotelminorr t J98 l0{r.00 ł30 000,0{]

l z tvluIu poź\,ćźck. krr:dylórr - krtilkotcrntinorrc 0,00 0.0(
1 z lvtlIltt r\l,na,!rodZeń 0,00 0.0(

J Z t}tulu podatkÓ\\ 38 l00.00 40 000,0{
,l z tvtulu Z(,iS l 10 000,00 ] 50 000.0{
5 poztlstalc 220 000,00 240 000,0(

ll,b zobou iązanir dlugottrnlinorle 0,00 0,0(]

l tltułu pożrczck. krcdrtólv - dług,oterntinorve 0.00 0,0t
) rozostalc 0.00 0,00

t]l. Śrorlki pieniężnc (bsz ZFŚS i r-ku wattiórł, iinwest.) 2 857 100,00 2 §J8 900.00

lV. §rodki pienieżn3 na wyodrębnion§ch r-kach inwest. 0,00 0,00

Y, IZ"p"ry (rv magaz, mat. i torłnry zlkup. nie rozlicz.) 0,00 0,00
* bez rełerw na iobowitlzltliu oruz beł rozliąeń mięlł,okresox,.rclt
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