Uchwała Nr 11/S/2016
Składu Orzekającego Nr 8
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

w sprawie

wyrażenia

z wykonania

opinii o przedłożonym

przez Burmistrza

Miasta Lipno sprawozdaniu

budżetu miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta.

Działając

na podstawie

o regionalnych

art. 13 pkt 5 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października

izbach obrachunkowych

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późno zm.) w związku

z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
poz. 885 z późno zm.), a także zarządzenia
w Bydgoszczy

z dnia 22 stycznia

1992 r.

nr 3/2016 Prezesa Regionalnej

2016 r. w sprawie

składów

(Oz. U. z 2013 r.
Izby Obrachunkowej

orzekających

i zakresu

ich

działania, Skład Orzekający nr 8 w osobach:
Przewodn icząca

- Elżbieta Osińska

Członkowie

- Daniel Jurewicz
- Jan Sieklucki

postanowił:
zaopiniować

pozytywnie

z uwagą przedłożone

przez Burmistrza

Miasta Lipno sprawozdanie

z wykonania

budżetu miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta.

Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2016 roku, zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach

publicznych

Lipno przedłożył
sprawozdanie

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. - dalej ustawa) Burmistrz Miasta

Regionalnej

z wykonania

Izbie Obrachunkowej
budżetu

w Bydgoszczy,

Zespół we Włocławku

miasta za 2015 r. wraz z informacją

o stanie mienia

miasta.
Skład
we

Orzekający

Włocławku

8 Regionalnej

opiniując

z przedłożonymi
kompletność

Nr

sprawozdanie

sprawozdaniami

oraz zgodność

Izby

dokonał

statystycznymi.

z prawem.

Obrachunkowej
jego

Zbadana

W wyniku

w Bydgoszczy,

analizy

została

powyższych

oraz

porównania

ich wzajemna
działań

Zespół
spójność,

Skład Orzekający

stwierdził, co następuje;
Prognozowane
46906826,75

zł,

44987767,29
subwencja

na 2015 rok dochody
co

stanowi

98,8

zł i dochody majątkowe
ogólna

i inwestycyjne

stanowiła

28,7

budżetu

%

planu,

w wysokości
%,

dotacje

29,6% oraz dochody własne 41,7 %.

Miasta zostały wykonane
z tego:

dochody

1 919059,46
i środki

bieżące

w wysokości
w

kwocie

zł. W strukturze dochodów

przeznaczone

na cele

bieżące

