
PROGRAM OSŁONOWY

W ZAKRESIE POMOCY NA ZAKUP LEKARSTW DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW

GMINY STĘŻYCA NA LATA 2020-2023

I. Podstawa prawna programu:

1) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z

2019 r., poz. 506),

2) art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z

2018, poz. 1508 z późn.zm.)

II.  Cel Programu.

Projekt służy realizacji działania 1 - Profilaktyka społeczna z  Programu działań na rzecz

osób  starszych  na  lata  2019-2023.  "Program  osłonowy  w  zakresie  pomocy  na  zakup

lekarstw  dla  starszych  mieszkańców  gminy  Stężyca  na  lata  2020-2023"  pozwolić  ma

wypracowaniu  systemowego  podejścia,  gwarantującego  jednolity  i  przejrzysty  sposób

dostępu dla seniorów do dofinansowania do zakupu  lekarstw oraz wpłynąć na poprawę

budżetu domowego starszych osób w tym zakresie i jak najdłuższą aktywność seniorów.

III. Adresaci programu:

Program adresowany jest  do starszych mieszkańców gminy Stężyca,  zameldowanych na

pobyt  stały  w  gminie  Stężyca,  którzy  ukończyli  65  rok  życia,  zwłaszcza  długotrwale

chorych, ponoszących wydatki na zakup lekarstw.

IV. Zasady realizacji Programu:

1) realizatorem projektu  jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy;

2) pomoc osobom uprawnionym jest udzielana ze środków własnych gminy Stężyca, w ramach

zadań własnych gminy;

3) pomoc przyznawana jest w formie zasiłku celowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5

ustawy o pomocy społecznej;

4) pomoc z programu przyznawana jest nie więcej niż jeden raz w roku kalendarzowym na

osobę,  do  wysokości  ustalonej  wartości  lekarstw,  potwierdzonych  fakturą  wystawioną

imiennie na wnioskodawcę;

5) pomoc o której mowa w pkt.4 wynosi nie więcej niż 200,00 zł



6) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie jego realizacja następuje w trybie

ustawy  o  pomocy  społecznej  i  kodeksu  postępowania  administracyjnego.  Przyznanie

świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy, 

7) przy rozpatrywaniu wniosku należy  uwzględnić w szczególności:

a) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę

w rodzinie, ustalanego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej ( zaświadczenia,

oświadczenia lub inne o dochodach za poprzedni miesiąc);

b) faktury za zakup lekarstw, pozwalające ustalić ich koszt;

8) pomoc  z  programu  nie  przysługuje  w  czasie  odbywania  kary  pozbawienia  wolności,

tymczasowego aresztowania, z wyłączeniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru

elektronicznego,

9) pomoc z programu nie przysługuje w przypadku uzyskania dofinansowania na ten cel z

innego źródła lub  uzyskania lekarstw nieodpłatnie, w szczególności w czasie przybywania

w szpitalu,  domu pomocy społecznej  i  innych  instytucjach  zapewniających  całodobowa

opiekę i leczenie.

V. Okres trwania  i finansowanie Programu:

1. Program  przyjmuje  się  na  lata  2020-2023,  pod  warunkiem  zabezpieczenia  w  budżecie

Gminy Stężyca środków finansowych na jego realizację w roku 2020 i latach kolejnych.

2. Na  realizację Programu  planuje się:

a) w roku 2020 – około 250 000,00 zł

b)  w  latach  2021-2023  –  kwoty  określone  stosownymi  uchwałami  Rady  Gminy  i

przewidziane w uchwale budżetowej.
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