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Wyl^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swis

lub zatajenie prawdy grozi kara
[a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

ia woinosci.
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