
 

UCHWAŁA  nr  4/ 10 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD  

z dnia 20 stycznia 2010 roku 

   

w sprawie ustalenia wzoru druku, obiegu i procedur postępowania dotyczących 

wnioskowania o: uruchomienie rezerw finansowych, anulowanie wniosków  

o uruchomienie rezerw finansowych, przesuwanie środków finansowych pomiędzy 

pozycjami planu wydatków na realizację zadań z zakresu BRD. 

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U.  2005 r. Nr 108 poz. 908, ze zm.) 

 

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada BRD uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się do stosowania wzór druku pod nazwą "Wniosek o uruchomienie rezerwy 

finansowej / anulowanie wniosku o uruchomienie rezerwy finansowej/ przesunięcie środków 

finansowych pomiędzy pozycjami planu wydatków na realizację zadań z zakresu BRD", 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zwany dalej wnioskiem zasadniczym, 

oraz procedurę związaną z jego wypełnianiem i obiegiem. 

§ 2 

Wypełniony druk wniosku zasadniczego służy do podjęcia przez Przewodniczącego 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego decyzji o: 

1. uruchomieniu środków pieniężnych, stanowiących rezerwę finansową 

 w planie wydatków na realizację zadań z zakresu BRD,  

2. anulowaniu wniosku o uruchomieniu środków pieniężnych, stanowiących rezerwę 

finansową  w planie wydatków na realizację zadań z zakresu BRD, 

3.  przesunięciu środków finansowych pomiędzy pozycjami planu wydatków na 

realizację zadań z zakresu BRD. 



§ 4 

Przez sporządzenie wniosku zasadniczego rozumie się wypełnienie wszystkich jego pozycji 

do pola o nazwie: " W uzasadnieniu wniosku podaję, co następuje" włącznie. 

 

§ 5 

Wniosek zasadniczy może być sporządzany z inicjatywy własnej Dyrektora Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego / Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

lub po nadesłaniu wniosku wstępnego przez Członka Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej 

Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

§ 6 

1. Wniosek wstępny, o którym mowa w § 5 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  

i  składa się z :  

1) Tabeli charakteryzującej wybrane elementy przedsięwzięcia, wnioskowanego do 

sfinansowania z rezerwy. 

2) Części opisowej uzasadnienia; 

2. Wniosek wstępny – w ramach obiegu korespondencji zewnętrznej wpływającej do Biura 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jest 

kierowany do właściwego pod względem merytorycznym Ośrodka Ruchu Drogowego. 

3. Wniosek wstępny na uruchomienie środków pieniężnych, stanowiących rezerwę finansową 

 w planie wydatków na realizację zadań z zakresu BRD może być złożony przez 

poszczególnych Członków Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Drogowego nie częściej niż raz na pół roku. 

§ 7 

W przypadku, gdy kwota zaakceptowana na uruchomieniu środków pieniężnych, 

stanowiących rezerwę finansową w planie wydatków na realizację zadań z zakresu BRD nie 

zostanie wykorzystana w całości lub zostanie wykorzystana w niepełnym wymiarze, Dyrektor 

właściwego Ośrodka Ruchu Drogowego zobowiązany jest bezzwłocznie wystąpić  

o anulowanie wniosku o uruchomienie rezerwy finansowej, wykorzystując druk zasadniczy,  

o którym mowa w § 1. 



§ 8 

Okresowo, nie częściej niż raz na kwartał, Dyrektorzy Ośrodków Ruchu Drogowego 

wykorzystują wniosek zasadniczy do ewentualnego zmniejszenia przyjętych do planu 

wydatków na realizację zadań z zakresu BRD środków pieniężnych na realizację określonych 

zadań, według poniższego trybu postępowania: Jeżeli w następstwie okresowego przeglądu 

planu wydatków na realizację zadań z zakresu BRD kierownik komórki organizacyjnej 

dojdzie do przekonania, iż zaplanowane środki finansowe na realizację poszczególnych 

pozycji planu nie zostaną do końca roku wykorzystane w pełnej wysokości, wówczas jest 

obowiązany z racji zarządzania tymi środkami bezzwłocznie wypełnić wniosek zasadniczy, 

pod kątem przesunięcia do rezerwy niewykorzystywanych środków finansowych.  

 

§ 9 

Biuro Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

prowadzi ewidencję wniosków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

 


