
UWAGA RODZICE!!! 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 

 Do kogo kierowana jest pomoc? 

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:  

 uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia 

 uczniów klasy IV technikum 

 uczniów : 

 słabowidzącym, 

 niesłyszącym, 

 słabosłyszącym, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, 

uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół 

podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół 

ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, 

techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, 

z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem 

klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących 

szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych. 

 

 



 Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”? 
 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może 

otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów: 

1. uczniom pochodzącym z rodzin, , w których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia 

(574 zł).  

2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163 i 693) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do 

której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. 

Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom 

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia 

młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności 

w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego 

i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 

w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły podstawowej, klas III 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klas IV technikum, z wyjątkiem szkół 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ww. liczba uczniów 



obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 

środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.  

3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:  

a. słabowidzącym, 

b. niesłyszącym, 

c. słabosłyszącym, 

d. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej 

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 

2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, 

gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 

zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do 

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, 

ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących 

szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem 

klas I i IV, lub liceów plastycznych. 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: 

szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół 

ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o 

których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty. 

Należy zwrócić uwagę, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 



2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika 

do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w 

art. 22ad ust. 1 ustawy -  również są objęci programem i mają prawo do zakupu materiałów 

edukacyjnych.  

 Jak ubiegać się o pomoc ? 
  

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:  

 złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2015/2016. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. 

Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba 

prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik 

socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.  

 Do wniosku należy dołączyć: 

o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia 

kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości 

dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć 

zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości 

dochodów.   

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 

świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 

rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości 

dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie 

zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego 

o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia 

kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - 

należy dołączyć uzasadnienie. 

o W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do 

wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

 rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników. 



 zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników 

do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w 

przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 

jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły 

po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. 

 w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT 

wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, 

osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o 

zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku 

złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków 

odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. 

 
 w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników 

lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym 

opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) 

albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: 

imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie 

uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę 

zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie 

zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy 

uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

 realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 20 listopada 2015r. 

 

 Zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmuje wydatków związanych  

z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.  



W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu 

podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na 

poszczególne pozycje wydawnicze. 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM 

SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

             Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna. 

           Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać 

przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 

z późniejszymi zmianami) i wynosi 456 zł netto. 

            Formularz wniosku można otrzymać u pedagoga szkolnego lub 

pobrać ze strony internetowej Sosnowca. 

           Nieprzekraczalny termin składania wypełnionych wniosków  

w Urzędzie Miejskim upływa 15 września. 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA 

 

Podstawa prawna : 



- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 1996r. nr 67 , poz. 329   
z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593) 
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r.  nr 228 

poz. 2255) 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1  

1.Regulamin określa zasady i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca.  

 

2.Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

  1/ szkole-należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium, ośrodek, o 

których mowa    w art.90b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty; 

  2/ uczniu- należy rozumieć przez to ucznia, słuchacza, wychowanka, o których mowa w art. 

90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty; 

 

Zasady i warunki przyznawania stypendium  

§ 2 

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, w rodzinie którego miesięczna 

wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty , o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz 593 z późniejszymi 

zmianami) , a  w szczególności gdy w rodzinie tej  występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawności, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm,  

narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz gdy 

rodzina ucznia jest niepełna. 

 

Zasady udzielania  i wypłacania  stypendium i zasiłku szkolnego  
§ 3 

 

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie stosownego wniosku w 

Kancelarii Urzędu Miejskiego do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego 

roku szkolnego. 

2. Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu. 

3. Stypendium szkolne udzielone : 



a/ w formie, o której mowa w § 4 ust.1 regulaminu realizowane jest miesięcznie na 

podstawie faktur i/lub rachunków imiennych. 

b/ w formie, o której mowa w § 4 ust.2 regulaminu realizowane jest jednorazowo na 

podstawie faktur i/lub rachunków imiennych. 

c/ w formie, o której mowa w § 4 ust.3 regulaminu realizowane jest miesięcznie na 

podstawie faktur i/lub rachunków imiennych. 

4. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej formy stypendium może być ono realizowane  

w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo. 

5. Realizacja stypendium szkolnego nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych kosztów na 

podstawie dowodów zakupu tj. faktury, rachunku imiennego , wystawionych na: 

rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, Szkołę. W przypadku, gdy uczeń korzysta 

z oferty zajęć dodatkowych podmiotu nieuprawnionego do wystawiania faktur/ rachunków 

imiennych refundacja kosztów nastąpi na podstawie  dowodu wniesienia opłaty za 

uczestnictwo w zajęciach.  

6. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest  złożenie wniosku w Kancelarii Urzędu 

Miejskiego. 

7. Wniosek o zasiłek szkolny powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne, 

potwierdzone odpowiednimi dokumentami ( np: karta informacyjna ze szpitala, protokół ze 

zdarzenia z policji  lub straży pożarnej, akt zgon, notatka służbowa Inspektora BHP) 

8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego , w tym w szczególności z powodu: 

1) śmierci,  ciężkiego wypadku lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców; 
2) utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny ucznia; 
3) innych zdarzeń losowych; 
4) ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia; 

 
9. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie  jednorazowego świadczenia pieniężnego w 

wysokości  określonej decyzją administracyjna Prezydenta Miasta. 

10. Zasiłek szkolny wypłacany jest po  dostarczeniu numeru konta lub numeru dowodu 

osobistego przez Wnioskodawcę do dnia wyznaczonego w decyzji. 

 

Formy Stypendium 

§ 4 

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

1) całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych , w 
tym wyrównawczych , prowadzonych jako zajęcia spoza planu nauczania a także 
udział  w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą , w szczególności 



kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych 
w tym   tzw. „ zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru organizowanych przez szkołę.  

2) zakupu podręczników szkolnych i pomocy edukacyjnych , w tym w szczególności 
zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, 
instrumentów muzycznych,  abonamentu internetowego, stroju na zajęcia 
wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły oraz innych pomocy 
edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora za 
niezbędne w trakcie edukacji ucznia. 

3) dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza 
Sosnowcem.  

 

Zasady ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 5 

1. Uczniowi, w rodzinie  którego dochód na osobę nie przekracza 30% kwoty, o której mowa 

w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 

2004r. z późniejszymi zmianami) przyznawane jest stypendium szkolne w wysokości 

miesięcznej 170% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),  

 

2. Uczniowi, w rodzinie którego dochód na osobę przekracza 30% oraz nie przekracza 60% 

kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. 

U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późniejszymi zmianami) przyznawane jest stypendium szkolne w 

wysokości miesięcznej 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późniejszymi 

zmianami) 

 

3. Uczniowi, w rodzinie, którego dochód na osobę  przekracza 60% oraz nie przekracza 

100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późniejszymi zmianami) przyznawane jest 

stypendium szkolne w wysokości miesięcznej 130% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 

2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 

z późniejszymi zmianami) 

 

4.  Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w ust.1,2,3 może być zwiększona o 

kwotę do 5 % w szczególności gdy uczeń pochodzi z rodziny, w której występuje bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy uczeń 

pochodzi z rodziny niepełnej.  

 



5.  Wysokość stypendium szkolnego przyznanego decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca 

podlega zaokrągleniu do pełnych złotych tak, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 

groszy pomija się, natomiast końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się 

do pełnych złotych. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2575 z późniejszymi zmianami) 

§ 7 

Postanowienia niniejszego regulaminu  z zastrzeżeniem postanowień § 3 Uchwały Nr 
906/LI/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2006 roku obowiązują 
od 1 września 2006 roku. 
 


