
UCHWAŁA NR 0025.158.231.2021 
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 
243 ustawy o finansach publicznych.

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 późn. zm), 
Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym 
spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych 
dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla 
ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§2

Wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o którym mowa w § 1 przedstawia 
się Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Starosta - Robert Kropidłowski

Wicestarosta - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew SzarecJja

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.18.231.2021 

Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia 8 grudnia 2021 roku

Na podstawie 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 ), dokonano zmiany art. 9 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.) 
wprowadzając wybór, co do sposobu liczenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wybór długości okresu, 
dla którego obliczany jest limit zadłużenia po prawej stronie wzoru, należy do organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie wygenerowanego raportu z systemu BESTIA Zarząd Powiatu 
zdecydował o tym, że ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w 
danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej 
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do 
dochodów bieżących budżetu.

W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za uzasadnione.


