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I N T E R P E L A C J A 

 

Dotyczy: Opracowania i realizacji programu „Apteka Komunalna” 

 

Wzorując się na działaniach innych gmin proponuję opracowanie i realizację                      

programu „Apteka Komunalna”. Program „Apteka Komunalna”  

realizowany byłby przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli. 

 

Program skierowany byłby do najuboŜszych mieszkańców Gminy Lesznowola, 

wymagających pilnego zaopatrzenia w niezbędne leki i środki opatrunkowe.  

Program obejmowałby wyłącznie leki i materiały opatrunkowe wymienione w opracowanym 

przez odpowiednie słuŜby asortymencie leków i materiałów opatrunkowych oferowanych 

przez „Aptekę Komunalną”, finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Lesznowoli. 

 

Warunki uczestnictwa w programie 

 

W programie mogą uczestniczyć przede wszystkim osoby znajdujących się w trudnej 

sytuacji Ŝyciowej, kwalifikujące się do pomocy społecznej w formie zasiłku celowego.                              

Prawo do zasiłku mają osoby samotne, których dochód nie przekracza kwoty 477 zł netto,                       

a w przypadku rodziny kwota ta wynosi 351 zł na osobę. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach z pomocy w ramach programu mogą korzystać równieŜ osoby o dochodzie 

przekraczającym obowiązujące kryteria dochodowe.  
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Procedura dotycząca sposobu realizacji programu 

 

Osoby kwalifikujące się do pomocy społecznej w formie zasiłku celowego zgłaszają się                  

z receptą do Apteki biorącej udział w programie w celu sporządzenia specyfikacji cenowej 

przepisanych leków. Po dokonaniu wyceny recepty, osoby te zgłaszają się                            

do terenowego pracownika socjalnego zgodnie z miejscem zamieszkania w celu 

wystawienia zlecenia potwierdzającego pokrycie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lesznowoli kosztów zakupu leku. W przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o dopłatę do 

leków aktualnie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zlecenie takie wydawane jest 

od razu, w pozostałych przypadkach wystawienie zlecenia wymaga przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego i podjęcia decyzji dot. przyznania tej formy pomocy.                         

Z wydanym zleceniem osoby ubiegające się o pomoc zgłaszają się do Apteki,                                       

w której po przedstawieniu tego dokumentu otrzymują bezpłatne leki.                                              

Proszę o dokonanie szczegółowej analizy moŜliwości prawnych i finansowych opracowania        

i realizacji programu „Apteka Komunalna”. 

  

      Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 

 
Marcin KANIA 


