
Zarządzenie Nr LV/2021 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie: wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 

 Na podstawie art. 9 pkt 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, Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), 

zarządzam co następuje: 

 

§1. W latach 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 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć 

średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bielących powiększonych o 

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

budżetu.   

§2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Pyzdr.  

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr LV/2021 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

 Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018  r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 

2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 

ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. 

Gmina i Miasto Pyzdry, w oparciu o stosowne wyliczenia dokonała wyboru siedmiu lat dla ustalenia 

wyżej wskazanej relacji. Porównanie średniej trzyletniej i siedmioletniej, które dało podstawy decyzji 

w podjętym zarządzeniu, przedstawia poniższa tabela i wykres.  

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 1,47% 11,96% 11,96% 10,49% 10,49% 

2023 1,10% 10,08% 10,08% 8,98% 8,98% 

2024 2,80% 5,59% 5,59% 2,79% 2,79% 

2025 2,98% 4,90% 4,90% 1,92% 1,92% 

 

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 1,47% 12,81% 12,81% 11,34% 11,34% 

2023 1,10% 11,98% 11,98% 10,88% 10,88% 

2024 2,80% 10,07% 10,07% 7,27% 7,27% 

2025 2,98% 8,55% 8,55% 5,57% 5,57% 

 

Porównanie wariantów  
(średnia 7-letnia  

minus  
średnia 3-letnia) 

poz. 8.3 poz. 8.3.1 

0,85% 0,85% 

1,90% 1,90% 

4,48% 4,48% 

3,65% 3,65% 

 

 



 

 

 Z danych jasno wynika, że bardziej korzystnym okresem dla ustalania relacji z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych dla lat 2022-2025 jest średnia siedmioletnia.  
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