
UCHWAŁA NR XXXVII/225/2017
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad 
zwrotu tych świadczeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/171/04 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie określenia 
zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń, zmienionej uchwałą nr 
XXXIII/186/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 marca 2009 r., uchwałą nr XLIII/233/09 Rady Miejskiej 
w Jaworze z dnia 25 listopada 2009 r., oraz uchwałą nr XX/111/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 
21 grudnia 2015 r.:

1) w § 1 ust. 3 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: „4) konieczności ponoszenia znacznych wydatków 
z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego.”,

2) załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie załączników nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze:
D. Iwański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 1061



Załącznik nr 1  

do uchwały Rady 

Miejskiej w Jaworze nr 

XXXVII/225/2017  

z dnia 28.02.2017 r. 

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 

 

 

Dochód na osobę w 

rodzinie z art. 8 

ustawy o pomocy 

społecznej 

(w procentach) 

Wysokość odpłatności za jedną roboczogodzinę świadczonych 

usług 

(w procentach) 

Osoba samotna Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

do 100 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej 100 do 125 bezpłatnie 5 10 

powyżej 125 do 150 5 10 15 

powyżej 150 do 175 10 15 20 

powyżej 175 do 200 15 25 35 

powyżej 200 do 225 20 30 45 

powyżej 225 do 250 30 40 55 

powyżej 250 do 300 40 50 60 

powyżej 300 do 400 50 60 75 

powyżej 400 100 100 100 
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Załącznik nr 2  

do uchwały Rady Miejskiej  

w Jaworze nr XXXVII/225/2017                                                                        

z dnia 28.02.2017 r. 

 

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, 

zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane 

pod warunkiem zwrotu 

 

Dochód na osobę wg kryterium z art. 8 

ustawy o pomocy społecznej 

(w procentach) 

Wysokość odpłatności liczona od 

poniesionych kosztów 

(w procentach) 

do 100 bezpłatne 

powyżej 100 do 130 30 

powyżej 130 do 150 60 

powyżej 150 do 200 80 

powyżej 200 100 
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Załącznik nr 3  

do uchwały Rady Miejskiej  

w Jaworze  

nr XXXVII/225/2017                                                                  

z dnia 28.02.2017 r. 

 

Tabela odpłatności za obiady 

 

 

Dochód na osobę wg kryterium z art. 8 

ustawy o pomocy społecznej 

(w procentach) 

Wysokość zwrotu kosztów liczona w %              

od kosztów usługi 

do 100 bezpłatnie 

powyżej 100 do 110 15 

powyżej 110 do 120 20 

powyżej 120 do 130 30 

powyżej 130 do 150 50 

powyżej 150 do 170 75 

powyżej 170 100 
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