
Zarz~dzeni;e Nr 0050.110.2021 

W6jta Gminy Siubice 


I 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 
I 

w sprawle: 	 wyboru dlugosci okresu sr~dniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia 
relacji okreslonej wart. 243 1ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(tj . Oz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm. l ) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 0 zmianie 
ustawy 0 finansach publicznych oraz niekt6rych innych ustaw (Oz. U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.2) 

zarz~dzam, co nast'rpuje: 

§ 1 

Do ustalenia relacji okreslonej wart. 243 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych na lata 2022 
2025 przyjmuje si¥ okres trzech lat do wyliczenia sredniej arytmetycznej relacji dochod6w 
biez~cych powi¥kszonych 0 dochody ze sprzedazy maj~tku oraz pomniejszonych 0 wydatki 
biez~ce do dochod6w biez~cych budzetu. 

§2 

Zarz~dzenie przekazuje si¥ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 w Plocku 
oraz Radzie Gminy Shlbice. 

§3 

Wykonanie zarz~dzenia powierza si¥ SkarbDikowi Gminy. 

§4 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpjsania. 

Zmiany ustawy 0publikowano w Oz. u. z 2021 r., poz. 1834 . 

2 Zmiany ustawy opublikowano w Oz. U. z 2021 r., poz. 1927. 

I 



Uz~sadnienie 


Zmiana ustawy 0 finansach publicznych naktada na organ wykonawczy jednostki samorz'}du 
terytorialnego obowi'}zek wyboru dlugosci okresu stosowanego do wyliczenia relacji dochod6w 
biez'}cych powiykszonych 0 dochody ze sprzedazy maj'}tku oraz pomniejszonych 0 wydatki 
biez'}ce do dochod6w biez'}cych budzetu. 

Zarz'}dzenie 0 wyborze sredniej podlega prz€dlozeniu 

- Radni Gminy Slubice 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zesp61 w Plocku 
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Relacja z art 243 uolp Spelnienie relacji z art 243 
Rok prognozy wg sredniej :>-Ielniej (wg sredniej 3-Ielniej) , 

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

2022 4,64% 7.23% 7,18% 2,59% 2,54% 

2023 4,60% 7,63% 7,58% 3,03% 2,98% 

2024 3,96% 8,350/. 8,30% 4,39% 4,34% 

2025 2,21 % 10,45% 10,45% 8,24% 8,24% 

Rok prognozy 
Relacja z art 243 uofp 

wg sredniej 7-lelniej 
Spalnienie relacji z art 243 

(wg sredniej 7-lelniej) 
I 

I 

poz. 8.1 poz. 8.3 paz. 8.3.1 poz. 8,3 poz. 8.3.1 

2022 4,64% 9,73% 9.71 % 5,09% 5,07% 

2023 4,60% 10,49% 10,47% 5,89% 5,87% 

2024 3,96% 9,78'" 9,76% 5,82% 5,80% 

2025 2,21% 9,04% 9,02% 6,83% 6,81% 

PorOwnanl. wari.nlbw 
(irednia 7·letnia I 

minus 
srednia 3·letnia) I 

poz. 8.3 1 poz. 8.3.1 

2,50"4 ! 2,53% 

2.86% 1 2,89%1 

1,43%1 1,46% 

.141'1 1,-43% 

Art., 7, 1. Ustalana na lata 2022-2025 relacja Iqcznej kwoty przypadaj,!cych w danym roku budtetowym splal i wykup6w okreslonych w art 243 ust. 1 ustawy zmienianej wart 1, wbrzmieniu nadanym niniejsz,! uslaw<\, do planowanych dochodOw bieutcYch bud1etu 
nie mote przekroczyC sredniej arytmetycznej z obliczonych dla oSlalnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodOw bie1'lCYch powi~kszonych 0 dochody ze sprzedaiy maj'!tku oraz pomniejszonych 0 wydatki bie1qce do dochodOw bie1qcych budtetu. 

Wyboru dlugosci okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samo~u terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i infonnuje 0 wyborze wfaSciw'! regionaln,! iz~ obrachunkow,! Oral organ stanowiqcy tej jednostki 
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