
 

Zarządzenie   Nr   146 / 2021 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 27 grudnia 2021 roku 

 
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego 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 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 2500 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej 

arytmetycznej 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 w Warszawie Zespół  w 

Płocku oraz Radzie Miejskiej w Gostyninie. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Gostynina. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                       Burmistrz Miasta Gostynina 

 
                                                                      mgr Paweł Witold Kalinowski 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) zmieniony został 

art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500). Jego ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„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”. 

Wskazany przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania uchwały 

budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 

2022. 

Poniższe tabele zawierają zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty 

długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich. 

Rok prognozy 

Relacja z art. 243 uofp  
wg średniej 3-letniej 

Spełnienie relacji z art. 243  
(wg średniej 3-letniej) 

 poz. 8.1 poz. 8.3 poz. 8.3.1 poz. 8.3 poz. 8.3.1 

2022 3,93% 8,17% 9,53% 4,24% 5,60% 

2023 3,57% 6,80% 8,17% 3,23% 4,60% 

2024 3,69% 4,41% 5,78% 0,72% 2,09% 

2025 3,56% 3,66% 3,66% 0,10% 0,10% 

 

Rok prognozy 

Relacja z art. 243 uofp  
wg średniej 7-letniej 

Spełnienie relacji z art. 243  
(wg średniej 7-letniej) 

 poz. 8.1 poz. 8.3 poz. 8.3.1 poz. 8.3 poz. 8.3.1 

2022 3,93% 10,93% 11,51% 7,00% 7,58% 

2023 3,57% 9,54% 10,12% 5,97% 6,55% 

2024 3,69% 7,71% 8,30% 4,02% 4,61% 

2025 3,56% 6,30% 6,88% 2,74% 3,32% 

 
 

 

 



Poniższa tabela zawiera porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia) 

Porównanie wariantów  
(średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia) 

poz. 8.3 poz. 8.3.1 

2,76% 1,98% 

2,74% 1,95% 

3,30% 2,52% 

2,64% 3,22% 

 
Z powyższych zestawień wynika, że wskaźniki spłaty długu liczone według średnich 7-

letnich są bardziej korzystne dla Gminy Miasta Gostynina, dlatego Burmistrz Miasta dokonał 

wyboru okresu 7-letniego. 

                                                                       Burmistrz Miasta Gostynina 

 
                                                                      mgr Paweł Witold Kalinowski 

 
 


