
UCHWAŁA  NR  2019 / 2016 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z  dnia  20  maja 2016  roku 

 

 

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Koninie za 2015 rok 

 
 

 
 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.             

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z  2016r.  poz. 486) w związku              

z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości                                                 

(t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 330 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

 
 

§ 1 

 
 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Koninie, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę: 12 045 977,61  złotych oraz wynik finansowy : zysk netto  859134,43  

złotych. 

 
 

§ 2 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



UZASADNIENIE 

do  Uchwały  Nr  2019 / 2016  Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego 

z  dnia  20 maja  2016r. 

 

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego są samorządowymi 
wojewódzkimi osobami prawnymi. Działalność ośrodków regulują przepisy 
art. 116 – 121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu  drogowym  

(t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 1137 ze zm.). Nadzór nad ich działalnością 
sprawuje zarząd województwa. 

Zgodnie z zapisem art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r.                        

o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.) sprawozdania 
finansowe jednostek, jakimi są wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 
podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.  

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego prowadzą samodzielną 

gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 powołanej 
ustawy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 

2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków 
ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka                      

(Dz. U. Nr 176, poz. 1443). 
Przychodami ośrodka są głównie opłaty za przeprowadzone egzaminy,                 

w których wysokość opłat za przeprowadzenie jest określona                         

w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej 
z dnia 16 stycznia  2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 78 ze zm.). Dodatkowo 

ośrodek uzyskuje środki finansowe z różnego rodzaju przeprowadzanych 
szkoleń z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i innej 
działalności. 

Rozchodami WORD są wydatki na:  

 bieżące utrzymanie ośrodka  

 prowadzenie egzaminów państwowych  

 inwestycje związane z działalnością ośrodka 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa 

 
Z przedłożonych sprawozdań wynika, że sytuacja finansowa 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie jest stabilna                        

i zapewnia prawidłową realizację zadań statutowych. 
 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 


