
Wskazano działania podjęte w celu windykacji należności wymagalnych. Przedstawiono

stopień finansowego wykonania nakładów inwestycyjnych na poszczególnych zadaniach oraz

stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Omówiono

realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu gospodarki

odpadami komunalnymi, z ochroną środowiska oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi

i narkomanii. Przy powyższym Skład Orzekający wskazuje, że uzyskane dochody z tytułu

opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykorzystane

w całości. Mając na uwadze treść art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487

z późno zm.) niewykorzystane dochody z tego tytułu należy przeznaczyć w 2017 roku

na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przedłożonych sprawozdaniach nie stwierdzono wykonania wydatków ponad plan.

Ze sprawozdania Rb-30 S - "Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych zakładów budżetowych" wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Lipnie na koniec 2016 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności
wymagalne wyniosły 691.141,66 zł i dotyczyły głównie opłat za czynsz od najemców
mieszkań komunalnych.

Przesłana wraz ze sprawozdaniem informacja o stanie mienia jednostki samorządu

terytorialnego wypełnia kryteria określone wart. 267 ust. l pkt 3 ustawy.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone przez Burmistrza Miasta Lipno

"Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok" spełnia wymogi określone wart.

267 ust. l ustawy. Zaznacza się, że niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy

przedłożonych dokumentów i dotyczy formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu.

ie może być zatem uważana za opinię obejmującą wszechstronną ocenę działalności

finansowej Miasta.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

mgr Elżbieta Osinska

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do pełnego składu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie

14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego


