
Zarządzenie OR.0050.57.2021 

Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 28 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie wyboru średniej arytmetycznej niezbędnej do wyliczenia relacji określonej  

w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

 

 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2021, poz. 1372) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2500 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Łaskarzew 

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się, że w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym 

spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych 

dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla 

ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 

oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. 

 

§ 2 

Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta Łaskarzew. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        Burmistrz Miasta Łaskarzew 

         Anna Laskowska 



U Z A S A D N I E N I E 

 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych ustaw w art. 7 nadaje nowe brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 

2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 

ze zm.). Nowe brzmienie art. 9 ust. 1 jest następujące: 
 

„Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat  

i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej  

z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych  

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących 

budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą 

regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki”. 
 

Powyższa regulacja zobowiązuje organ wykonawczy do wyboru okresu stosowanego  

do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tzw. wskaźnik zadłużenia). 

W ramach tego uprawnienia Burmistrz Miasta Łaskarzew dokonuje wyboru 7-letniego okresu średniej 

arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach 

publicznych. 
 

Wybór ww. opcji jest korzystniejszy dla zachowania wskaźników zadłużenia z art. 243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych, co potwierdzają przeprowadzone symulacje finansowe na etapie 

przygotowywania projektu Uchwały Budżetowej Miasta Łaskarzew na 2022 rok oraz WPF na lata 

2022 – 2029. 
 

Ustawa zobowiązuje także do powiadomienia o wyborze długości okresu stosowanego  

do wyliczenia relacji Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego tej jednostki  

w terminie do 31 grudnia 2021 r. 
 

Z powyższych względów wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.  

 

 

 

Burmistrz Miasta Łaskarzew 

         Anna Laskowska 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/finanse-publiczne-17569559/art-243
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