
UCHWAŁA Nr 102/105/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 3 grudnia 2021 roku 

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej 

w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz na podstawie 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 2021 r. poz. 1927) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 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. Uchwała podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Grudziądzkiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

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

i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 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.  

Uwzględniając, że za okres siedmioletni w przedstawionej relacji wychodzi korzystniejszy wskaźnik 

relacji niż za okres trzyletni, zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu niniejszej uchwały. 

 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 


