
                PROGRAM OSŁONOWY  W  ZAKRESIE  POMOCY  LEKOWEJ

                DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  WOJNICZ   na rok   2021.

PODSTAWA PRAWNA:

Program osłonowy w zakresie pomocy lekowej  dla mieszkańców gminy Wojnicz na rok 2021 jest

programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 

REALIZATOR PROGRAMU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu 

ADRESACI: 

 Pomoc finansowa skierowana jest do zamieszkałych na terenie gminy Wojnicz:

 - osób niepełnosprawnych,

 - osób w wieku produkcyjnym i poprudukcyjnym - długotrwale lub przewlekle chorujących,

- innych osób, którym lub w rodzinach których, ponoszone wydatki na zakup   lekarstw uniemożliwiają

   zaspokajanie innych pilnych, podstawowych potrzeb.

CEL PROGRAMU: 

Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców, w tym w szczególności osób   

niepełnosprawnych, poprzez kompensację wydatków związanych z zachowaniem, 

ratowaniem lub poprawą stanu zdrowia. 

FINANSOWANIE PROGRAMU i TERMIN  REALIZACJI :

Program finansowany jest ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację programu 

osłonowego. Program będzie realizowany od dnia 01.01.2021 r. do wyczerpania środków finansowych

ujętych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu przeznaczonych na 

ten cel w 2021 roku.

FORMA REALIZACJI:

1. Pomoc przyznawana jest na pisemny wniosek osoby wnoszącej lub jej przedstawiciela złożony w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Przyznanie pomocy będzie  poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i 

zgromadzeniem wymaganej dokumentacji.

3. Przyznanie lub odmowa pomocy finansowej w formie zasiłku celowego/celowego specjalnego 

następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Wojnicza.

Wysokość zwrotu poniesionych wydatków na leki zależy od dochodu osoby lub dochodu na osobę w 

rodzinie.

 4. Wysokość  zwrotu poniesionych wydatków na leki określa poniższa tabela.



Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego 

określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej  

Wysokość zwrotu poniesionych wydatków 

na leki, środki pomocnicze 

 Do 100 %  80% - zwrotu poniesionych wydatków

 Powyżej 100% do 150% 70% - zwrotu poniesionych wydatków

 Powyżej 150% do  250% 60% - zwrotu poniesionych wydatków

5. Do wydatków na zakup leków poniesionych przez osobę uprawnioną zalicza  się leki recepturowe,

leki podstawowe, uzupełniające i środki pomocnicze zlecone przez lekarza.

6.Maksymalną wysokość zwrotu określa się na kwotę 200,00zł (słownie: dwieście zł) kwartalnie.

7. Rozliczenie pomocy finansowej dokonuje się w następujących okresach:

Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.01.2021 do 31.03.2021 należy złożyć od 1.04.2021r. do 

15.04.2021r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca kwietnia 2021r.

Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.04.2021 do 30.06.2021 należy złożyć od 1.07.2021r. do 

15.07.2021r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca lipca 2021r.

Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.07.2021 do 30.09.2021 należy złożyć od 1.10.2021r. do 

15.10.2021r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca października 2021r.

Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.10.2021 do 15.12.2021 należy złożyć  do 15.12.2021r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca grudnia 2021r.

8.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.W przypadku gdy wniosek obejmuje więcej niż jedną osobę w rodzinie prowadzącą

wspólne gospodarstwo domowe, Wnioskodawca składa jeden wniosek w imieniu

wszystkich osób uprawnionych.


