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Z,¿tzcdnnieñ 63/07
BurmistzaMiastaJedrzejowa
z dnia26 marc¿2007roku
w sprawieatwierdze¡ia ukladuwykonawczego
buüetu miasta
iAminyna2007¡ok.
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o fnusach publicaych/fekstje¿¡olity Dz.U.Nr 249po2.210422005t/
Bu¡mistrz
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