
 

 

Zarządzenie nr 705/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 28 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych 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 (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1372 ze zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.) zarządzam co 

następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) dla lat 2022-2025 zgodnie z 

metodyką obliczeń określoną w § 2 niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

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

wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

( tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może 

przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do 

dochodów bieżących budżetu. 

§ 3. 

Informuje się o wyborze długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji Regionalną Izbę 

Obrachunkową we Wrocławiu oraz Radę Miasta i Gminy Syców. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy  

 

                    

                          Dariusz Maniak  

 

 

 

 

 
Sporządziła:   Radca prawny:   

B. Solecka   M. Nogala  

 

 



 

 

Uzasadnienie do  

zarządzenia nr 705/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 28 grudnia 2021 r. 
 

 

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych 

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 7 

pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu  terytorialnego  oraz  niektórych  innych  ustaw,  jednostki  samorządu  

terytorialnego  do  dnia  31 grudnia 2021 r. zobowiązane są dokonać wyboru okresu 3-

letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 

2022-2025.  

Gmina Syców, w oparciu o stosowne wyliczenia, dokonała wyboru siedmiu lat dla ustalenia 

wyżej wskazanej relacji. Porównanie obliczeń wskazanej relacji przy zastosowaniu średnich 

trzyletniej i siedmioletniej przedstawione zostało w tabeli poniżej. 

 

 
 

 

Z danych przedstawionych w ujęciu tabelarycznym  oraz przewidywanego wykonania roku 

2021 wynika, że bardziej korzystnym okresem dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o 

finansach publicznych dla lat 2022-2025 jest średnia 7- letnia.   

 

 


