
Uchwała Nr XI/147/2019
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1507) po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie         
z 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Śl. Nr 196 poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1 

W uchwale Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4357), wprowadza się następujące 
zmiany:

1) skreśla się § 2,

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpłatność za usługi, o których mowa w § 1, ustala się w zależności od 
posiadanego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do 
aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 
lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w sposób 
następujący:”.

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi 
za 1 godzinę dla:

Stosunek dochodu 
do kryterium 

dochodowego: osób samotnie 
gospodarujących

osób w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 do 150% 5 5
powyżej 150 do 200% 10 10
powyżej 200 do 250 % 30 30
powyżej 250 do 300 % 50 50
powyżej 300 do 350 % 70 70

powyżej 350 % 100 100
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§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek
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