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Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej
w Rymaniu

Strona główna

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ
Wójt Gminy Rymań informuje,
że od 01 lutego 2021 r. Urząd Gminy w Rymaniu oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rymaniu prowadzą bezpośrednią obsługę interesantów z
zachowaniem rygorów sanitarnych.
W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2
interesanci zobowiązani są do :
- noszenia osłony nosa i ust,
- dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
- stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.
W budynku Urzędu zorganizowane są 3 stanowiska obsługi interesantów:
1- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2- sala konferencyjna
3- Urząd Stanu Cywilnego
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z
wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do
specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która umieszczona jest przy
wejściu głównym do budynku Urzędu.

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

ePAUP - kliknij
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
Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje
bez zmian, dokumenty księgowe należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym
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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!
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