
ZARZĄDZENIE NR 117/2021 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej 
w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021, 
poz. 1372, z późn.zm.) i 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), zarządzam co następuje: 

§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy 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. Informację o wyborze długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji 
określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 
Radzie Gminy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 117/2021 
Wójta Gminy Małkinia Górna 
z dnia 29 grudnia 2021 roku 

Zgodnie z 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), zmienionej ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru długości okresu średniej 
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 
lata 2022 – 2025. Zgodnie z powyższą dyspozycją Wójt Gminy Małkinia  Górna dokonał wyboru 7 letniego 
okresu do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, o czym informuje 
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Radę Gminy, przedstawiając powyższe zarządzenie. 
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