UCHWAŁA NR 223/719/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji,
o której mowa w art. 243 ust. 1 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 ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.2500 z późn.zm.) Zarząd Powiatu
Karkonoskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Do wyliczenia relacji, o której mowa 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.) w latach 2022-2025, przyjmuje się
okres ostatnich siedmiu lat.
§ 2. Informację o wyborze okresu, o którym mowa w §1, przedstawia się Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu i Radzie Powiatu Karkonoskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu
Artur Smolarek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EB34DE44-EAC2-4FA2-BDE0-0626549E19A8. Uchwalony

Strona 1 z 2

Uzasadnienie
Wybór między obecną, przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną, a docelową od 2026 r. 7letnią średnią arytmetyczną, oznacza, że w limitach na lata 2022-2025 Powiat będzie mógł
uwzględniać lepsze, w ujęciu relatywnym, nadwyżki lat 2015-2018. Tym samym wskaźnik
zadłużenia z art.243 ufp zostanie przez Powiat spełniony dla powyższego okresu. Wydłużenie
okresu, dla którego liczona jest średnia po prawej stronie relacji, do 7 lat wstecz jest konieczne
ponieważ obecny trzyletni okres w niewystarczającym stopniu eliminuje wpływ cyklu
koniunkturalnego na nadwyżki operacyjne i w efekcie dla roku 2025 relacja nie jest spełniona.
Proponowany siedmioletni okres obejmowałby swym zakresem lata z fazy dobrej koniunktury
(nadwyżki operacyjne) i zaplanowane w roku 2022 i następnych latach wielkości przepływów
pieniężnych i kwoty długu będą spełniały relację wynikającą z art. 243 ust.1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych liczonych jako średnia arytmetyczna
z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
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