
INFORMACJA

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo informujemy,  że  od dnia  18 maja 2020 r.  do
odwołania  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  zostaje  wprowadzony  dla  pracowników
zmianowy system pracy. Urzędnicy podzieleni na grupy będą  pracować w następujących godzinach:

- pierwsza zmiana od 6.00 do 12.00;

- druga zmiana od 13.00 do 19.00.

Ponadto informujemy, że  Ośrodek dostępny jest dla klientów, po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym, w dni robocze w godz. 7.30-11.30 oraz 13.30-18.30.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie. O ewentualnych zmianach będziemy
na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Gminy Miedźno.

Na  bieżąco  będą  bowiem  rozpatrywane  wszystkie  sprawy,  pisma  i  zgłoszenia.
Priorytetowo traktowane będą sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

Bardzo prosimy wszystkie podania, pisma i zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną pod adres
gops@miedzno  .pl   lub pocztą tradycyjną na adres ul.  Ułańska 25, 42-120 Miedźno oraz osobiście
pozostawiając w urnie znajdującej się przed wejściem do Urzędu Gminy.
W celu  sprawnego załatwiania spraw przy  składaniu  podań,  wniosków, pism, prosimy o podanie
numeru telefonu do kontaktu, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568 o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  oraz  niektórych
innych ustaw, stosując się do art. 15o. rodzinny wywiad środowiskowy będzie przeprowadzony przez
pracownika socjalnego na podstawie rozmowy telefonicznej,  a  niezbędną dokumentację,  o której
mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii należy
dostarczyć do tut. GOPS. 

W myśl art. 107 ust.  5b za niezbędną dokumentację uważa się  (w zależności od sytuacji  rodziny
i składanego wniosku o pomoc lub świadczenie):

1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka; 
3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 
4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub

zasiłku  przedemerytalnego,  emerytury  pomostowej,  nauczycielskiego  świadczenia
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 

5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września
1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej
egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 

6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
7. zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu  zatrudnienia,

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych,  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne



i  rentowe  w  części  finansowanej  przez  ubezpieczonego  oraz  składki  na  ubezpieczenie
chorobowe; 

8. zaświadczenia  albo oświadczenia  o wysokości  wynagrodzenia  uzyskiwanego na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej
spółdzielni  produkcyjnej  lub  spółdzielni  kółek  rolniczych  (usług  rolniczych),  zawierającego
informacje  o  potrąconej  zaliczce  na  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki  na
ubezpieczenie  zdrowotne,  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  w  części
finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 

9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były
opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

10.dowodu  otrzymania  renty,  emerytury,  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia
przedemerytalnego,  emerytury  pomostowej,  nauczycielskiego  świadczenia
kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 

         10.  a)  decyzji  o przyznaniu uprawnień kombatanckich,  zaświadczenia  o  uprawnieniach  
kombatanckich  lub  legitymacji  członka  Korpusu  Weteranów  Walk  o  Niepodległość  
Rzeczypospolitej Polskiej;

11. zaświadczenia  urzędu  gminy  albo  oświadczenia  o  powierzchni  gospodarstwa  rolnego
w hektarach przeliczeniowych; 

12. zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  kontynuowaniu  nauki  w  szkole  podstawowej,  szkole
ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 

13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby
bezrobotnej,  o  przyznaniu,  odmowie  przyznania,  wstrzymaniu,  wznowieniu  wypłaty  oraz
utracie  lub  pozbawieniu  prawa  do  zasiłku  dla  bezrobotnych,  świadczenia  szkoleniowego,
stypendium,  dodatku  aktywizacyjnego  albo  oświadczenia  o  pozostawaniu  w  ewidencji
bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 
15. zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  zobowiązaniu  do  opłacania  składki  na  ubezpieczenie

społeczne rolników; 

        15 a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

        15  b)  dowodu  opłacenia  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  przez  osoby  prowadzące  
pozarolniczą działalność gospodarczą;

16. zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  zadeklarowanej  podstawie  wymiaru  składek  na
ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 

17. zaświadczenia, o których mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 7 i 8; 
18. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8  prawo do

świadczeń pieniężnych ust. 11 i 12; 
19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 
20. oświadczenia o stanie majątkowym; 



21. prawomocnego  orzeczenia  sądu  o  pozbawieniu  władzy  rodzicielskiej  albo  o  skazaniu  za
umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy. 


