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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 służbowegowykorzystania.
żałączniki:
1, Uchwała Nr Pł,371,2020.pjf
2. uchwała Nr Pł.372.2020.p_elf

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

Izl

2020-12-11, 14:33

Rcgional-na [roba Obrachunlrgwa
w §tarszawi*
Zespńl 2,*micJsso§.y w Płocku
ul. Kościuszki3.0S-4§e Pło*k
tetr" {?4} ź6'ź**§-4§; ż64-1§-8fi
ę-nrail: plqck#ir#ąreżą§ą.rio.§Łv" pl

Fłtrck. *nin 1t}.l1.2*ż{ir.
§(}_pł,§031.37i "3ff3*

Burmistrz Mszczono}Ts

lry załączeniu przekaxrrję uchrłrałę1§r Pł.3?1"3030 §kłądu *rx*kająeego
Regi*nalnej Izby *braehunkowej r.v Warsaawie z dnia 10 grudnia ż03* rł:ku rą, e*lu
sŁlżbeweg* wyk*rxystania.

f,*łąmniki:
tj*hrvłrła Nr Pł-3?1 .żSżt]
uxnxad§ięniem
plikkart 1, str. ż
wr*fr

IL

$trłrymnjąl
1

x Ą*resat

l x*/a

§

§ŁAn

]{]?ł\Ę]"Ą§ ""ią Ęfl il'ł.3?l "żt}ź{l
RZ, § l{A.I Ą{: Efi {} ft r. fi § {}§ A 1"l( li,} Iir.§ § {}
{

t]

fi

w trĄj.{R§ZAIV§f;,
z elnin 1{} grł"rdniłl1{}ź{} rgku

*R§{"

H t l§

§$l§ [.I

lv spr*wie opinii n prłetlłłr*sn}mprx*;{ §§::rmi:łtrrir S:lsz*x*n*lv* pr*jekeie tłchrłxĘ,"w
sBnawi* Wielęl*tn i *.i Frtlgnox,1 §in rł ns*w *,i {i rn i n,v $,l szcztl n ćrv.
:\:ł;pł;1.1Łlitll'lr lll'l, /-l 1ifu /-1, Llr!,]t} rl.rl.

j i

|1r,|.

: ;viŚn.:nł.} - §łJrło/ {}r:łktsiłlt:,l' }łł:,;,;jłlysąNx1,;; l:jl,t,ł|,]j.:,rłr,.ilitillil.,,l

l}r;erł,łrłl.nieeąt:it
{.xłrlnkorvie;
lt|il§ illir,

e{}

:|}

i,1

i!,\łLt11,_1,

ll,

i:i]

Illł;iił i;:rł*l":iri"łtiłłrJij}-l

r,

iłl,.o-:,1,1r,i",.

- :\.gllił:.slka hliłł},rłrł,sŁa

- Rtlntitił:t ]g*xsilk
- ll,r,tlttii J;*łlri: jń;Łx

lusł§puj*:

*PiniLat pnz1,{l,rl,lli*

§]
;ł rllŁilgą prl*dłfrż{r]:\ rrr*) B*nni:"trxil

fu{§zczłxr:rł,n pr*j*kt uchlial3, rr
xputtvi* Wi*l*l*tnił:.j Fro1,1lłlrl, i:jnansolvr,j {iłt:in1. §-lrrrz*nc'trv.

!i:

{]d *e}rą,'gł3' sił:ą ilcliĄ*iafii* łl* Kił]euill*l }{.*gilniilłr*.i lzh1, OŁ:r*chnnk*rł*.! rt, §'tr:zalr.ic
t*r:ninie l-ł rlni rrd dirn rlureczenia :rini*_!szc} ,ułhrl;i!_l,

rr.

t]x"Ą§,ąŁ}§tr,§I§i
}zi:rr,'Oł:riiehunkł:r.,",*i w \Ęi;irszawi*

']{}}{.}

r.l',

{*rnli* rjł'.łłr:t:,:e::lr:łltklrtlniczne€* rl, driiu l{i lixtł,ipłii;l

r*ku:łxrłąłlet:l"li*nT !r,,1q\,,]{j ł}xntlixtrzit },,3szuzł.lr;t;,lva;i dnju tr} iist*i:;rri;l 3{}żt] rłikr:.

Frtljekł lńiił}tllł-,lllicj l]rłlg::ł;er I1:l*1,1lłlric,j {i:lrlc,l: \\ l'ł".l l]l,: T,,p{]lii .!1ełl:ilt rirplgg| *kł,*ślłx:*
w i}tŁ" Ż3{i rłstxw'r',ł j,i si*rl,i.lliir ]t}{.l!,l r, c linal:s;lłl,t p*Łlliczlll,r:h 1rlłl1*|: ł:,i.pit {.!. lv z*lą*r_nilrl

Xr?

prl, ""\\'r'}ił,lzpr;t:rlsigiieięć ł1* \\'Pl"'r,, lll.,ril,,ię.,rrięeitth ui6t3,rTl lx}il p{}z, ].}.:.t. ],j. j,i:.
1.-1.]"4 i 1"3,].(} lrkreśiłlnrrl]r:łit;rąlhłlrłi*y*ńrl rłtgsr*.i krł,*ci* niz ru::"t;l linrituill rą,.villttkąilr *;t

Plrsr*:.egłrln3'ł:lr prz*rtsię*';ł,ięr:iał:łl ll tlhłc,xirl łli:,jtt_r.,n: \ĄJi}F. §hłlełl {}r,zr:Łiljąt:.r] z\l,n|ili1 Łlld,ag+:,
iz *kr*Ślanv rł rv:.,}tx;ie pr:ł;.:lisięllxięć łił.i§]])]' iilnit r_ł:|rł.;rąiaz;:lń nił l*ilr* pr;*l"r*czać sł.:ł*v

iirttitłiw rv;'li*rkłirt' lxil
liltłłtłstllvą"

ł];l*1.1tl 1łlr*dsi§rl

łiq*iłł1ł ukr*si* łrb-jęłl,r:l,"r,i*Irll*tl"lią prt}*lli}fii

{}krer- xpt;r;r_ął*z*tliłl ,pru]r,ktu 1Ą']]!§:-rlł"l*j*lr,r]ł 1lil;i;ł}:: j-:{}JT, t], sp*łnia rl.vl**gi łlrt. )?J 1"l.p"

tl

§t;tlv \l ł,r l'i narłsirr:l": ;ł rl łl ł i cx

ny *

lr.

prtli*kci* ł"l*hr,liiłv hu.łtrx*t,:rlłi lT;ł 3{}J! l*k"
r-ttltilłit: ll

irr1" 3;nJ u,l'"1l.

u.,1tiiltki irit:źąr*: tlir: *lt rvl,żs:* lllz pl;illr:rvilx* li*ł"hłrrl3 hiuzilł*.

Xgrx{ni* r prrri*k{llnł ąr|'l,'ź,§{iłilźurli*{jLnilł.,, nł k,rlt,:lj*{
cil ;c{;lfi {lrv i i fi" l l{'],i pliłi:t;rvlł :tr,łlr ci*rh*11cw,
"

f*]1

l"ł:Lł,l*3n!*sic

15.tS3,?l5.tX} yt.

t-

r.ł ,li-ł|łr*si* irii-i.,

1.1

iljxxln*gł,l l,,.sl."łin-llilłł;łlrulłtrr.,,,,,l,"rr,,,c;,l

i-lił:r*c il{'l\\},ł§l{* Pł;łJ1,1llagę §l":i:tłi { }rx*:kniq*,r.

,"*r.:r-§nif

i,}{.}§innr.}$,jł.jak

l

i11-1,

:4r -,;:r;,-

JYręr(r*l!

u. s*r:t*n*ji uchrlłl1r..

