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Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej
w Rymaniu

Strona główna

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ
Wójt Gminy Rymań informuje,
że w celu zachowania ostrożności oraz w trosce o zdrowie mieszkańców w związku z
narastającą epidemią koronawirusa
Urząd Gminy i GOPS w Rymaniu
od 07.01.2021r. do odwołania zostają zamknięte dla petentów. Wszystkie sprawy
prosimy załatwiać: telefonicznie, e-mailem lub przy pomocy platformy ePUAP.
Adres e-mail UG: ug@ryman.pl
Strona BIP UG: bip.ryman.pl
Adres e-mail GOPS: gops@ryman.pl
Strona BIP GOPS: bip.gops.ryman.pl

Dokumenty w wersji papierowej można wrzucać do specjalnie przygotowanej
skrzynki na korespondencję, która umieszczona jest przy wejściu głównym do
budynku Urzędu.

W przypadkach nagłych proszę o umówienie wizyty
w urzędzie telefonicznie.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w RYMANIU

78-125 Rymań | ul. Szkolna 7
tel. 94 35-83-234
fax. 94 35 55 470
NIP: 671-10-43-521
REGON: 003801568

Adres e-mail: gops@ryman.pl
Strona internetowa: www.gops.ryman.pl
Strona BIP GOPS: bip.gops.ryman.pl

Konto bankowe GOPS w Rymaniu:
POMORSKI BANK SPÓŁDZ IELCZ Y W ŚWIDWINIE
ODDZ IAŁ RYMAŃ
Nr konta: 97 8581 1043 0600 0404 2000 0001

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RYMAŃ
na platformie ePUAP
Adres skrytki nr 1 na ePUAP: /GOPSRyman/domyslna
Adres skrytki nr 2 na ePUAP: /GOPSRyman/SkrytkaESP

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1
stycznia 2017r. w związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty
księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:
Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125 RYMAŃ
NIP 671-18-08-627
Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125 RYMAŃ
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Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje
bez zmian, dokumenty księgowe należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).
* jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy
* jeśli wiesz, że w Twojej miejscowości mieszka rodzina, która żyje w ubóstwie
* jeśli masz informacje, iż w sąsiedztwie lub w miejscowości gdzie mieszkasz jest
krzywdzone dziecko
* jeśli masz informacje ,iż dziecko pozostawiane jest bez opieki, że jest zaniedbane
* jeśli wiesz, iż osoba w podeszłym wieku nie radzi sobie z prowadzeniem
gospodarstwa domowego
* jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się oﬁarą przemocy ze strony członka
rodziny
* jeśli jesteś świadkiem przemocy w swojej rodzinie, w sąsiedztwie lub w szkole
* jeśli masz problem z alkoholem lub z innymi używkami
* jeśli w Twojej rodzinie nadużywa się alkoholu, a Ty nie możesz już z tym dłużej żyć
* jeśli Twój bliski z powodu nadużywania alkoholu zachowuje się w sposób, którego
nie akceptujesz
* jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o chorobie alkoholowej
Przyjdź i Skontaktuj się z Pracownikiem Socjalnym z Twojego Rejonu!
Źródło informacji: brak danych, Data źródła: brak danych,
Zatwierdził do publikacji: BIP Administrator, data publikacji: 2021.01.05, 12:59,
Historia zmian

2/2

