Miasta.

Skład Orzekający

pozytywnie

ocenia podjęte

działania

i uznaje za konieczne

ich

kontynuowanie.
W wyniku

zrealizowanych

w sprawozdaniu
finansowym

Burmistrza

w wysokości

W analizowanym
długu

i wydatków

w wielkościach

za 2015 rok, budżet Miasta zamknął

1 884 790,50 zł, przy planowanym

z tytułu wcześniej zaciągniętych
I 220 053,90

wyniosły

zł,

co

przedstawionych

się dodatnim

wynikiem

budżecie zrównoważonym.

okresie Miasto nie zaciągało zobowiązań

Spłaty rat zobowiązań
obsługi

dochodów

z tytułu kredytów i pożyczek.

kredytów i pożyczek

stanowi

2,6

wraz z kosztami

% wykonanych

dochodów

budżetowych.
Kwota

długu z tytułu

zaciągniętych

zobowiązań

na dzień 31 grudnia

10 480 590,86 zł, co stanowi 22,4 % wykonanych
zobowiązań

dochodów

2015 roku wynosi

budżetu.

Miasto nie posiada

wymagalnych.

Ze sprawozdania
samorządowych
w Upnie

Rb-30 S - "Roczne

zakładów

na koniec

wymagalne

sprawozdanie

budżetowych"

wynika,

2015 r. nie posiadał

wyniosły

700.854,47

że Zakład

zobowiązań

zł i dotyczyły

z wykonania

planów finansowych

Gospodarki

wymagalnych,

głównie

Mieszkaniowej

natomiast

opłat za czynsz

należności

od najemców

mieszkań komunalnych.
Sprawozdanie
wart.

zawiera informację o stanie mienia miasta, która spełnia wymogi określone

267 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zawiera

własności

oraz innych prawach

poprzedniej

majątkowych,

o przysługujących

o zmianach

miastu prawach

w stanie mienia od dnia złożenia

informacji oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania tych praw.

Mając na uwadze treść powyższych
realizacji

informacje

przez Burmistrza

ustaleń, a także informacje

Miasta Lipno zadań wynikających

Miasta budżetu na 2015 rok Skład Orzekający

związane

ze sposobem

z uchwalonego

stwierdza, że przedłożone

przez Radę

sprawozdanie

spełnia

wymogi określone art. 267 ustawy.
Zaznacza

się, że niniejsza

dokumentów

i dotyczy

zatem uważana

opinia oparta jest wyłącznie

formalno-

prawnych

za opinię obejmującą

aspektów

wszechstronną

na wynikach
wykonania

analizy przedłożonych
budżetu.

ocenę działalności

finansowej

Miasta

i gospodarności

należy

Lipno. Ocena gospodarki

środkami publicznymi

do wyłącznej właściwości

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Uwzględniając

Od

niniejszej

Regionalnej

pod kątem celowości

Nie może być

powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji

uchwały

służy

Izby Obrachunkowej

prawo

wniesienia

w Bydgoszczy,

odwołania

do

Składu

Kolegium

ul. Świętej Trójcy 35, w terminie

od daty jej otrzymania.
Przewodnicząca

Składu Orzekającego

. Czlo~ek Kolegium
RegIOnalne

. y Ohrachunkowej
d" lS·. z

14 dni

