
OGŁOSZENIE NR 2/2020 
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE 

LUBAWSKIM 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie rodzaju i formy wprowadzanych ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym  
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 
z 2020 poz. 1758), zawiadamiam co następuje: 

1. Do odwołania wykonywanie zadań  o charakterze publicznym realizowanych przez przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim podlega ograniczeniu polegającym na 
wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności z zakresu 
pomocy społecznej. 

2. Przy ubieganiu się przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego itd. zaleca się składanie wniosków za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia  lub ePUAP - Elektronicznej Platformy Usługowej 
Administracji Publicznej. W przypadku niektórych świadczeń np. „Dobry start”, zaleca się składanie wniosków 
on-line przez bankowość elektroniczną. 

3. W sprawach związanych z realizacją innych zadań publicznych zaleca się kontakt z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji 
elektronicznej i telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. 

4. Do odwołania w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 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. Powyższego przepisu nie stosuje się do: 

a) dziecka do ukończenia 13. roku życia; 

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie; 

c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; 

d) osoby wymagającej pomocy tłumacza; 

e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów. 

5. Do odwołania nakłada się obowiązek na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Mieście Lubawskim zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 
przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 
o ruchu drogowym. 

6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu 
oczekiwania na miejscu, zaleca się wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul.  Rynek 1 oraz ul. Korczaka 4. Do Państwa 
dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne dostępne pod adresem: https://www.mopsnml.pl oraz 
https://bip.mops.umnowemiasto.pl. 
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7. Odwołuje się wcześniejsze Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 
Mieście Lubawskim z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania 
ograniczeń w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

   

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Nowym Mieście 

Lubawskim 
 
 

Dariusz Andrzejewski 
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