
zARZADZENTE NR 545/21
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru dlugosci okresu stosowanego do wyliczenia relacji lqcznej kwoty
przypadajqcych w danym roku budzetowym splat iwykup6w do planowanych dochod6w

bieZacych budzetu

Na podstawie art. I ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U.22018 t. poz.2500 z p62n. zm.), zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Mfbieram siedmioletni okres do ustalenia na lala 2022-2025 relacji lqcznej kwoty paypadajqcych

w danym roku bud2etowym sptat i wykup6w okreslonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
do planowanych dochod6w biezAcych budZetu.

s2.
Pzekazae informacje o wyboze siedmioletniego okresu Regionalnej lzbie Obrachunkowej

w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach.

s3.
Poinformowac Regionalnq lzbe Obrachunkowa w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach o wskainikach wynikajqcych z kwot przyjqtych w Weloletniej Prognozie Finansowej
stanowiqcej zalqc.znik do projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe.i Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny wchodzqcej wzycie zdniem l stycznia 20221. uwzgledniajqcych wyb6r
siedmioletniego okresu do obliczania Sredniej arytmetycznej relacji, zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s4.
VWkonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

ss.
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszkahc6w

w spos6b zwyczajowo pzyjgty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszenr8ki
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Zalqcznik do zatzadzenia Nr 545/21

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 listopada 2021 r.

ZESTAWENIE WSKA2NIK6W WYNIKAJACYCH Z KWOT PRZYJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Rok

Relacja okreslona po
lewej stronie

nier6vnogci we
,r,tz oze, o kt6rym

mowa w art. 243 ust.
1 ustawy (po

uwzgl?dnieniu
zobowiazah zwiezku

wsp6ltwozonego
pzezjednostke

samozqdu
terytorialnego oraz po

urlzglgdnieniu
ustawowych wy*aczen

przypadajqcych na
dany rok)

Relacja okreslona po prawej stronie
nierownosci u/e wzorze, o kt6rym mowa w art.
243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku

(wskaznik jednoroczny)

Dopuszczalny limit
splaty zobowiqzad

okreslony po prawej
skonie nier6wnoSci

we $zoze, o kt6rym
mowa w art. 243

ustawy, Po
u$zglednieniu
ustawowych

wyleczei, obliczony w
oparciu o plan 3

kwartalu roku
poprzedzajqcego

pierv/szy rok prognozy
(wskaznik uslalony w

oparciu o Sredniq
aMmetyczna z
DoDrzednich lat)

Dopuszczalny limit
splaly zobowiqzad

okreslony po prat/'/ej
stronie nier6wno6ci

v€ v,tz orze, o ktorym
mowa w arl. 243

ustawy, Po
ultzglgdnieniu
ustat/'/owych

wylqczef, obliczony w
oparciu o wykonanie

roku popzedzajqcego
piert/,62y rok

prognozy (uakaznik
ustalony w oparciu o
Srednie arytmetyczna

z popzednich lat)

Dopuszczalny lamit

splaty zobowiqzai
okreslony po prawej
shonie nier6wnosci

,?'/e u/zoze, o kt6rym
mowa w art. 243

ustawy, Po
uwzglQdnieniu
ustawowych

wylqczei, obliczony w
oparciu o plan 3

kwartalu roku
pop.zedzajqcego

pierwszy rok prognozy
(wska2nik ustalony w

oparciu o Sredniq
aMmetyczna z
ooorzednich lat)

Dopuszczalny limit
splaty zobowiqza6

okreslony po prawej
stronie niea6\rnosci

we !!zorze, o kt6rym
mowa w art. 243

ustawy, po
u!1zglqdnieniu

rarylqczeh, obliczony w
oparciu o wykonanie

roku poprzedzajacego
pierwszy rok

prognozy (wska2nik
uslalony w oparciu o
6redniq aMmetyczna

z popzednich lat)

Poz. 8.1 Poz.8.2
Srednia 3-letnia Srednia 7-letnia

Poz.8.3 Poz.8.3.1 Poz.8.3 Poz.8.3.1
2015 11,450/o I,700
2016 10,59% 9,966/6

2017 11,07'/o 10,38%

2018 11.54'/o 9,41% 11,Mo/o 11,040/o

2019 '11,01./6 10,09% 11,070h 11,070/6

2020 13,660/" 12,730/. 11.210/" 11,21./.

2021 1,470k -2,44o/. 12.070h 12,07.k

2021 4.290/. 3.3s% 12.070k 12,07./.
4,17' 9,65%

21 7 4,59o/o

19 5, 3,110k 7,
2 1o' 4,07., 3,420/. 3,99% 3.99% 6,67% 7,49
2026 2,02% 3,93oi6 3,61% 4.560/" s,390/6 1,56% s,39%
2027 1.93./" 3.78./. 3.47"/. 3,63% 4,46i 3,53% 4,16./.
2028 1.23% 3,03./. 2.730/. 2,31% 3.14i 2,31% 3,14./.
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