
UCHWAŁA NR 71/2021 
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) i art. 9 ust. 1 ustawy z 14 
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2500 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarząd  Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dokonuje wyboru okresu 
stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w postaci średniej arytmetycznej dla ostatnich 7 lat. 

§ 2. Uchwałę przekazuje się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
Związku 

 
 

Jan Adam Kłysz 

 
Z-ca Przewodniczącego 

Zarządu Związku 
 
 

Paweł Osiewała 

 
Członek Zarządu Związku 

 
 

Joanna Misiak-Kędziora 

 
Członek Zarządu Związku 

 
 

Sebastian Wardęcki 

 
Członek Zarządu Związku 

 
 

Mariusz Chojnacki 

Uzasadnienie  
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw w brzmieniu nadanym przez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw: 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. 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. Powyższa regulacja zobowiązuje organ wykonawczy tj. Zarząd 
Związku do wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
(tzw. wskaźnik zadłużenia). W ramach uprawnienia do wyboru jednego z ww. okresów: 3-letniego lub 7-letniego, 
Zarząd  Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dokonuje wyboru okresu 7-letniego. Wybór 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 373D8603-4B11-48EF-93CA-B92B5BDE7FAF. Podpisany Strona 2



ww. opcji jest korzystniejszy dla zachowania wskaźników zadłużenia z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, co potwierdza załączona analiza. Ustawa zobowiązuje także do powiadomienia o ww. wyborze organ 
stanowiący tj. Zgromadzenie Związku i właściwą regionalną izbę obrachunkową – w terminie do dnia 31 grudnia 
2021 r. Z powyższych względów przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały Nr 71/2021 
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
z dnia 1 grudnia 2021 r. 
Plik dostępny w sekcji 'Pliki' 

Załącznik do uzasadnienia - analiza 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
Związku 

 
 

Jan Adam Kłysz 
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Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich średnia 7-letnia - korzystniejsza

(z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) średnia 3-letnia - korzystniejsza

(poz. 7.2 uwzględniająca art. 9 ustawy ujęta jest w zestawieniu "WPF_Analiza") Analiza na podstawie sprawozdań Rb, danych z WPF:

   Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - WPF za lata 2022 - 2025 - Nr Uchwały JST: Uchwała Nr  68/2021 Zarządu [ver: 0]

oraz zmian w WPF_Analiza 

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

2022 0,00% 19,31% 22,05% 19,31% 22,05% 2022 0,00% 24,01% 25,19% 24,01% 25,19% 4,70% 3,14%

2023 0,00% 13,06% 15,81% 13,06% 15,81% 2023 0,00% 21,48% 22,65% 21,48% 22,65% 8,42% 6,84%

2024 0,00% 6,52% 9,27% 6,52% 9,27% 2024 0,00% 17,99% 19,17% 17,99% 19,17% 11,47% 9,90%

2025 0,00% 9,39% 9,39% 9,39% 9,39% 2025 0,00% 15,96% 17,13% 15,96% 17,13% 6,57% 7,74%

Art.. 7. 1. 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. 

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

Spełnienie relacji z art. 243 
(wg średniej 3-letniej)

Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie 

jako punkt odniesienie do porównania z wariantem średniej 7-letniej

(wskaźniki z WPF_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)

Rok prognozy Rok prognozy

Porównanie wariantów 
(średnia 7-letnia 

minus 
średnia 3-letnia)

Poniższą tabelę można wkleić do objaśnień WPF 

w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem 

nowego formularza WPF w systemie BeSTi@

Relacja z art. 243 uofp 
wg średniej 3-letniej

Relacja z art. 243 uofp 
wg średniej 7-letniej

Spełnienie relacji z art. 243 
(wg średniej 7-letniej)
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