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w Washingtonie
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Rozkaz N.W.Oddz.Org. L.Dz.151/Tj/Ore/45 z dnia 17.11.43
1 rozkaz Ministerstwa Obrony Narodowej L.Dz.900/Int.N/43
z dnia 16.11.43 - oraz wytyczne ustne.

W załączeniu przedstawiam Panu
do decyzji oraz celem przekazania Panu Ministrowi Obrony Narodowej zestawienie wydatków personalnych i rzeczowych mojego biura w Washingtonie jak również koszta urządzenia lokalu biurowego.
raża się w następujących swmach:
I./

Z kredytów M.0.N.
7
--A. Wydatki

nigh :

Całkowity koszt biura wy-

/szczegółowy podział na wydatki
Ww
1 2./
:

1/ Wydatki personalne
& 2/ Wydatki rzeczowe

$1453.1455.

Razon$2000.miesięcznie
Be
tek
a.
ty
instalacja biura
1800.II./ Z kredytów Oddz.Wyw.Sztabu H.W. /zał.Nr.3/.
ei
- A. Wydatki stałe:
S
1/ Wydatki personalne
1055.2/ Wydatki rzeczowe
100.Razem $1155.- miesięcznie
B. Wydatek jednorazowy:
Instalacja pers.
400,- :>
Ponieważ na budżet mojego biura składają się sumy z krefytów

130633: ought: za. -„‘,‘ﬂm’äby‚5.0.5;
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w
miesiąc zlecał wypłaty
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#
turze „müßten; preliminowanej sumy miesięcznie. uäîﬁ.

Się w ten sposób podwójnego rozliczania wydatków, co utrudniałoby
w wysokim stopniu rachunkowość biura, Proszę zarazem o decyzję od-
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2.

nośnie rozliczania się z wydatków przyczem stawiam wniosek, by rozliczenie miesięczne z globalnej sumy wydatków przekazywać przez
Ekspozyturę ESTEZET do Oddziału Wywiadowczego Sztabu N.W. w ramach
miesięcznego rozliczenia wydatków z depozytu tegoż Oddz.

Wyw.

Równocześnie proszę o sumaryczne a nie uczciwo-e traktowanie
budżetu na wydatki rzeczowe, pozostawiając mi możność przerzucania

Wil-ganz] 03%: dności 1/10th nazguli n: drga i odu-ogg? / za
ątkiem wy
w pers.
ze względu na to,
że poszczególne pozy-

3. są kalkulowane w wymkâ‘oi misano: % ::.-zaczynała dla normalnego toku służby niezbędnej.
Wstępne wydatki instalacyjne pokrywam z zaliczek, które z mego
polecenia wypłaca mi Ekspozytura ESTEZET,
Zastępca Szefa Sztabu N.W.

Płk, dypl. L. Mitkiewicz
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