
ld dokumentu: 152602

Gmina Ny s a
ul. Koiejowa 15
48- 300 Nysa

NIP; 753241,4579 Kwota:

Jednostka 010000 AO - Wydział Administracyjny (do 31.Xl1.2015r. Wydział Administracyjno-organizacyjny)
Klasyfikacja budzetowa: 750 75023 4210 W
Zadanie: 2100111 Wydatki biezące zzadań własnych w jednostce wewnętrznej

Zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych:
zamówienie - zlecenie.

Uwagi:
ZAKUP ON W lLOSCI: 63,98 L, DO SAMOCHODU PEUGEOT NR REJ,ONY JM83.

307,81

Sprawdzono pod względem merytorycznym, wydatek jest uzasadniony pod względem celowości, legalności i mieści
się w planie finansowym jednostki oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych,
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