Sprawozdaniezwykonania planu dzialalno6ci
Sqdu Rejonowegow Radomskuza rok 2015
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C2956B: Realizaciacel6w priorytetowych wynikajEcychz bud:etu paistwa w ukladziezadaniowymw roku 2015.
Nie dotyczy.
Cze66C: Realizacjainnych cel6ww roku 2015Nie dotyczy.
Cze56 D: Intormacja dotycz4ca realizacjicel6w objQtychplanem dzialalno6ci na rok 2015.
Zrealizowanocele objeteplanemdzialalno6ciSEduRejonowegow Radomskuna rok 2015.
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