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Uchwała Nr Pł.371.2020 i Nr Pł,37ż.202a z dnia 10 grudnia 2020 roku

W załączeniu przekazuję uchwały Nr Pł.371.2020 i Nr Pł.372,2O2O Składu Orzekającego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2020 roku w celu służbowego wykorzystania.

żałączniki:

1, Uchwała Nr Pł,371,2020.pjf

2. uchwała Nr Pł.372.2020.p_elf
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