
 

 

UCHWAŁA NR XII/174/19 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu „Gostyński ryczałt na leki” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 8 ust. 1 i 2, w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje lokalny program pomocy społecznej „Gostyński ryczałt na leki”, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/302/16 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia programu „Gostyńska recepta dla potrzebujących”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Mirosław Żywicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2019 r.

Poz. 11135



Załącznik do uchwały Nr XII/174/19 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

Program 

„Gostyński ryczałt na leki” 

W marcu 2019 r. Rada Miejska w Gostyniu otrzymała „Sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w 2018 r.”. Z analizy sprawozdania wynika, iż lokalny 

program pomocy społecznej „Gostyńska recepta dla potrzebujących” cieszy się dużą popularnością wśród 

osób wymagających wsparcia finansowego, ale także przyczynia się do redukowania skutków pauperyzacji 

społeczeństwa. Do tej pory osoba składająca wniosek do Ośrodka miała obowiązek dostarczyć m.in. 

kserokopię recepty, a także inne dokumenty, na podstawie których następowała kwalifikacja do 

dofinansowania na zakup leków. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane ustawowo 

do podłączenia do platformy e-zdrowie. Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania 

elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty – zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. 

Oznacza to, że każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, zostanie 

zarejestrowana w systemie i udostępniona pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym 

Koncie Pacjenta na portalu. Ustawowy termin na wdrożenie e-recepty w każdej placówce medycznej 

w całej Polsce - to 31 grudnia 2019 roku, dlatego też od tego momentu osoby, które nie posiadają IKP 

nie będą mogły otrzymywać papierowych recept. 

 Biorąc powyższe na uwadze zasadnym jest utrzymanie tego typu formy pomocy w naszej gminie, 

zmieniając jedynie zasady dofinansowania do zakupu leków w formie ryczałtu, zastępując tym samym 

receptę papierową. 

 Wypełniając delegację ustawową Rada Miejska w Gostyniu, biorąc pod uwagę potrzeby, o których 

mowa w sprawozdaniu z działalności MGOPS Gostyń za 2018 r., opracowuje i kieruje do wdrożenia 

lokalne programy pomocy społecznej. 

CEL: 

Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do mieszkańców miasta i gminy Gostyń, których 

dochód przekracza kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, osób w wieku 

poprodukcyjnym, osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych ponoszących wydatki na zakup leków 

zleconych przez lekarza. 

ODBIORCY: 

1) osoby w wieku emerytalnym; 

2) osoby przewlekle chore lub/i osoby niepełnosprawne. 

REALIZATOR: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA: 

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez 

lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) jest przyznawana w wysokości 75 % poniesionych 

wydatków w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w miesiącu złożenia wniosku, nie więcej 

jednak niż: 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 11135



Wielkość gospodarstwa 

domowego 

Minimalne wydatki 

w miesiącu 

Procent zwrotu Maksymalna 

wysokość 

pomocy 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe 100 zł 75 % 150 zł 

Dwuosobowe gospodarstwo domowe 100 zł 75 % 200 zł 

Trzyosobowe i większe gospodarstwo 

domowe 

100 zł 75 % 300 zł 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekroczyć 250% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 

określonych odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY: 

1. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest przyznawana na pisemny 

wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego lub jej opiekuna prawnego złożony w Miejsko 

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby 

w rodzinie potwierdzające wysokość dochodów rodziny (sposób ustalania i dokumentowania dochodu – 

zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej); 

2) w przypadku osób przewlekle chorych – zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza 

specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy 

od daty jego wydania); 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, albo orzeczenie 

o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku o udzielenie pomocy na leki będzie 

uwzględnione również przy następnych wnioskach do upływu okresu jego ważności); 

4) oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty, 

zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę 

i ogólną kwotę do zapłaty; 

2. W przypadku, gdy wniosek obejmuje więcej niż jedną osobę uprawnioną w rodzinie prowadzącej 

wspólne gospodarstwo domowe, wnioskodawca składa jeden wniosek w imieniu wszystkich osób 

uprawnionych. 

3. Wniosek składa się nie częściej niż raz w kwartale. 

4. Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Pomoc nie przysługuje, jeżeli osobie uprawnionej lub członkowi jej rodziny pozostającemu we 

wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w miesiącu złożenia 

wniosku, przyznano specjalny zasiłek celowy na leki albo jeżeli osobie tej przyznano pomoc w formie usług 

opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia 

z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie. 

6. Pomoc nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu 

i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym 

i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności 

w systemie dozoru elektronicznego. 

7. W przypadku udzielenia pomocy na leki i możliwości dalszego wykorzystania faktury (np. Urząd 

Skarbowy) na wniosek klienta faktura zostaje zwrócona. 

Oryginał faktury na odwrocie zostanie opisany przez pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gostyniu: "Zgodnie z Uchwałą Nr ....... Rady Miejskiej 
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w Gostyniu z dnia ………… w sprawie przyjęcia programu „Gostyński ryczałt na leki” decyzją nr  ....... 

z dnia ….... stronie przyznano specjalny zasiłek celowy na zakup leków w kwocie ..... zł - jednorazowo 

w miesiącu ..… 20... roku”. 

Kopię faktury pozostawia się w aktach sprawy. 

8. Środki przeznaczone na realizację programu co roku zostaną zapewnione w planie   finansowym 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. 
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