
Zarządzenie Nr 142/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 20 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 

(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 z 

późn. zm.) zarządza się 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 podlega przedstawieniu: 

1.  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 

2.  Radzie Miejskiej w Mordach. 

.  

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mordy. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

                                                                                       /-/ Jan Ługowski  

                                                                                        podpis na oryginale 

 

 

 



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 142/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  

20 grudnia 2021 r. 

 

W związku ze zmianą przepisu, dotyczącego wyliczania tzw. indywidualnego wskaźnika 

zadłużenia, wynikającą z nowelizacji ustawy o dochodach JST, która zmieniła art. 9 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2500), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia  

31 grudnia 2021 r. dokonuje wyboru długości okresu, stosowanego do wyliczenia relacji  

i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej 

jednostki. 

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. 

Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania uchwały 

budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 

2022. 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wybór wariantu średniej powinien być dokonany 

najpóźniej do 31.12.2021, a wybrany wariant jest jednolity dla całego okresu 2022-2025. 

Oznacza to, że dla poszczególnych lat z tego okresu nie mogą być przyjmowane relacje oparte 

na różnych sposobach liczenia długości okresu stosowanego do ich wyliczenia. 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

                                                                                       /-/ Jan Ługowski  

                                                                                        podpis na oryginale 
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