
Zarządzenie Nr 118/2021 

Burmistrza Karlina    

 

   z dnia 28 grudnia  2021 r. 

 

 

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 

oraz z 2021 r. poz. 1927) zarządzam, co następuje: 

 

   § 1. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku 

budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do 

planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej              

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji  dochodów bieżących powiększonych 

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do 

dochodów bieżących budżetu.  

    § 2. Zarządzenie podlega przedstawieniu: 

1) Radzie Miejskiej w Karlinie; 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie: 

 

l.p. wyszczególnienie formuła 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy[…] 

 6,93% 8,04% 5,73% 8,63% 

 

 Średnia 3-letnia      

2 

   Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 
w oparciu o plan 3 kwartału […] 

 15,90% 13,81% 13,34% 14,48% 

3 

    Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 
w oparciu o wykonanie […] 

 23,29% 21,20% 20,74% 14,48% 

 Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 3-letniej      

4 
    Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, […] obliczonego w oparciu o 
plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

 
l.p.1 ≤ l.p. 2 

 
Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 

5 
    Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, […], obliczonego w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 

 
l.p.1 ≤ l.p. 3 

 
Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 

 

 Średnia 7-letnia      

6 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 
w oparciu o plan 3 kwartału[…] 

 6,81% 8,13% 11,01% 13,02% 

7 

    Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 
w oparciu o wykonanie […] 

 9,98% 11,30% 14,18% 16,19% 

 Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej      

8 
   Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, […]  obliczonego w oparciu o 
plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

 
l.p.1 ≤ l.p. 6 

 

Nie 
spełniona 

Spełniona Spełniona Spełniona 

9 
    Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, […] obliczonego w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 

 
l.p.1 ≤ l.p. 7 

 
Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 

 


