Starostwo powiarowe
ulata

rdz

w, liZE u a.z o oswrADczEN
IEMA.rArKowE

sekretarzapowiatu, skarbnika powiatu,
organizacyjnei powi atu, osoby zarz4dzdl4cei
i czlonka organu zarz4dzajqcegopoiiatowq-osob{ prar rnq
oraz osoby wydaiqcej decyzJeadministracyiirew imieniu siarostyl

aniaM-(-/-#a&d{e/f
' " "'
%,r4
,.
" (in'fejsdwoscl
f"'
UWAGA:
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