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w całości.
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i wydatków
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przedsięwzięć
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odpadami

w celu windykacji
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że Zakład

zobowiązań
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wymagalnych,

głównie
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Przesłana
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W

wraz

ze sprawozdaniem
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o stanie

mienia jednostki

samorządu

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

ocenie

"Sprawozdanie
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z wykonania

przedłożone

przez

Burmistrza

Miasta

Lipno

budżetu Miasta za 2016 rok" spełnia wymogi określone

wart.

267 ust. l ustawy. Zaznacza się, że niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy
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Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej

uchwały
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przysługuje

Izby Obrachunkowej

prawo

wniesienia

w Bydgoszczy,

odwołania

do pełnego

ul. Świętej Trójcy 35, w terminie

14 dni od daty jej doręczenia.
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