
ZARZĄDZENIE NR 178/2021 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 oraz Radzie Miejskiej w Żarowie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UZASADNIENIE 

 
 Zgodnie z art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw 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 wyliczeń 

relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tzw. wskaźnik zadłużenia). W ramach uprawnienia 

do wyboru jednego z wyżej wymienionych okresów: 3-letniego lub 7- letniego, Burmistrz Miasta Żarów 

dokonuje wyboru okresu 7- letniego, gdyż jest on korzystniejszy dla zachowania wskaźników zadłużenia z 

art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

   Wobec powyższego wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 
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