
UCHWAŁA NR XII/118/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie „ programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 
2016”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2015 r. poz.163, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program osłonowy w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Wojnicz”  na 
rok 2016, w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 marca 2015r., i uchwała Nr 
X/87/2015 z dnia 21 września 2015 r., w sprawie:   programu osłonowego w zakresie  pomocy lekowej dla 
mieszkańców gminy Wojnicz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wojniczu.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sebastian Wróbel

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r.

Poz. 8008



Załącznik do Uchwały Nr XII/118/2015
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 30 listopada 2015 r.

PROGRAM OSŁONOWY

W ZAKRESIE POMOCY LEKOWEJ

DLA

MIESZKAŃCÓW GMINY WOJNICZ

na rok 2016

PODSTAWA PRAWNA:

Program osłonowy w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz na rok 2016 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 starszych (emeryci i renciści),

- osób w wieku produkcyjnym - 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 01.01.2016 r. do wyczerpania środków finansowych ujętych 
w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu przeznaczonych na ten cel 
w 2016 roku.

FORMA REALIZACJI:

1. Pomoc przyznawana jest na pisemny wniosek osoby wnoszącej lub jej przedstawiciela, złożony 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

- wysokość dochodu osoby/ rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku udokumentowaną za 
pomocą:

· odcinków rent/emerytur lub decyzji przyznających emerytury/renty;

· zaświadczeń o zarobkach;

· zaświadczeń z działalności gospodarczej;

· zaświadczeń/decyzji o przyznanych zasiłkach pielęgnacyjnych,  świadczeniach pielęgnacyjnych, 
świadczeniach rodzinnych;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 8008_______________________________________________________________________________________________________________



· zaświadczenie/decyzja o przyznaniu zasiłku dla opiekuna;

· zaświadczeń/decyzji o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego;

· zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;

- oryginały faktur(y) na zakup lekarstw zawierającej dane osobowe kupującego lub uprawnionego członka 
rodziny prowadzącego z nim wspólne gospodarstwo domowe

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę i związaną z nią konieczność stosowania 
zakupionych lekarstw i środków pomocniczych   - ważne 12 m-cy od dnia wystawienia;

- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych);

2. Przyznanie pomocy będzie  poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

3. Przyznanie lub odmowa pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki 
następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Wojnicza.

O pomoc może ubiegać się osoba , rodzina , której kwartalne wydatki na leki   przekraczają 10%  
dochodu osoby/rodziny. (10 % - to wkład własny osoby/rodziny w wydatkach na leki).

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

Dochód osoby lub rodziny, tj. osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się zgodnie 
z art.8 ust. 3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dochód na osobę w rodzinie ustala się dzieląc sumę dochodów rodziny przez liczbę  jej członków.

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

Dochód osoby samotnie gospodarującej Dochód na osobę 
w rodzinie

Wysokość zwrotu poniesionych 
wydatków na leki, środki 
pomocnicze (po odliczeniu wkładu 
własnego)

Do 100 %  kryterium

dochodowego

Do 100 %  kryterium

dochodowego

80% - zwrotu poniesionych 
wydatków

Powyżej 100% do 150%
kryterium dochodowego

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

Powyżej 150% do  250%
kryterium dochodowego

Powyżej 150 do 250%
kryterium dochodowego

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.

8. Maksymalną wysokość zwrotu określa się na kwotę 200,00zł kwartalnie.

9. Rozliczenie pomocy finansowej dokonuje się w następujących okresach:

Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.01.2016 do 31.03.2016 należy złożyć od 1.04.2016r. do 
15.04.2016r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca kwietnia 2016

Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.04.2016 do 30.06.2016 należy złożyć od 1.07.2016r. do 
15.07.2016r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca lipca 2016

Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.07.2016 do 30.09.2016 należy złożyć od 1.10.2016r. do 
15.10.2016r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca października 2016
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Wniosek dotyczący wydatków za okres 01.10.2016 do 15.12.2016 należy złożyć od 1.12.2016r. do 
15.12.2016r.

Rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji nastąpi do końca miesiąca grudnia 2016

10. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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

wspólne gospodarstwo domowe, Wnioskodawca składa jeden wniosek w imieniu

wszystkich osób uprawnionych.

UZASADNIENIE REALIZACJI PROGRAMU

- ANALIZA POTRZEB:

Osoby i rodziny, w których przewlekłe choroby znacząco pogarszają komfort życia, przysparzając 
nie tylko dodatkowych dolegliwości i cierpień, ale też negatywnie wpływają na sytuację materialną osób 
lub całej rodziny, nierzadko stawiają, szczególnie rencistów, emerytów czy rodziny niepełne lub 
wielodzietne przed dramatycznym wyborem: co kupić, leki czy żywność?  Renta, emerytura lub inny 
posiadany dochód, często jest za niski na realizację wszystkich podstawowych potrzeb, ale jednocześnie 
za wysoki, żeby otrzymać wsparcie finansowe z pomocy społecznej. Z tym dylematem osoby/rodziny 
często pozostają bez pomocy, co rodzi frustracje i prowadzi do wykluczenia społecznego.

Pomoc świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowana jest głównie do osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej lub zdrowotnej, którzy otrzymują ją zgodnie 
z przepisami ustawy w różnych formach i zakresach. Niemniej jednak do tych zadań się nie ogranicza. 
Pomoc społeczna, to również analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia, 
realizacja zadań oraz rozwijanie nowych form pomocy, wynikających z rozeznanych potrzeb 
społecznych. Taką właśnie, rozeznaną przez tutejszy Ośrodek potrzebą jest pomoc finansowa 
umożliwiająca zakupienie niezbędnych do ratowania zdrowia a często i życia leków. Art.17 ust.2 pkt.4 
ustawy o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy określa tworzenie i realizację programów 
osłonowych.

Dużym dyskomfortem psychicznym dla pracowników tut. Ośrodka jest informowanie potrzebujących 
(szczególnie osób starszych utrzymujących się z tzw. „starego portfela” lub z rent rolniczych), iż 
nie posiadamy instrumentów prawnych, pozwalających na systematyczne świadczenie tej, jakże ważnej 
pomocy.

W trosce o zachowanie zdrowia, leczenie, zapobieganie przewlekłym chorobom

i niepełnosprawności tworzony jest niniejszy program jako możliwość częściowego wyeliminowania 
negatywnego i przykrego w skutkach zjawiska. Mamy nadzieję, że realizacja programu wzmocni 
poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osób oczekujących pomocy oraz przeciwdziałać 
będzie pogłębiającemu się zjawisku wykluczenia osób i rodzin naszej wojnickiej społeczności.

Z 13348 (stan na 31.12.2014) osób zamieszkujących gminę i miasto Wojnicz, ok. 2600 osób jest 
w wieku poprodukcyjnym - geriatrycznym, a więc w wieku, który wiąże się ze współistnieniem wielu 
schorzeń, dysfunkcji, niepełnosprawności o charakterze przewlekłym.

PRZEWIDYWANE EFEKTY :

1. Uzyskanie wsparcia dochodowego i umożliwienie dostępu do leków i środków pomocniczych.

2. Podniesienie poziomu sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

3. Zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa i ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

4. Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w życiu publicznym oraz 
wzmocnienie integracji społecznej.

OCENA :

Ocena  realizacji programu dokonana będzie do końca roku 2016.
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