Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy
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Umowa zostala zawarta ze Stowarzyszeniem Aktywnie Zakryceni im. MarkJ. Kasprzaka
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\\'sparcie realizacji zadania nastqpilo w fonnie udzic\onej dotacji w kwocie 5 000,00 zl.
Integrall1C} cz((sciC} umowy jest ofelia zfozona przez w/w stowarzyszenie, W ramach realizacji
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