
To jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budynek Ośrodka znajduje się w miejscowości Borne Sulinowo.

Ośrodek Pomocy Społecznej to miejsce, ale przede wszystkim pracownicy, do których 

możesz zwrócić się o pomoc. 

Czym zajmuje się Ośrodek? 

 realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, jak przyznawanie świadczeń: 

zasiłków stałych, celowych, okresowych, dożywiania dzieci w szkole, kieruje do 

domów pomocy społecznej, udziela świadczeń w postaci usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych, 

 przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, 

 przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 

 przyznaje i wypłaca dodatki osłonowe, 

 przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe i energetyczne, 

 przyznaje i wypłaca stypendia i zasiłki szkolne, 



 przyznaje i wypłaca jednorazowe świadczenia „Za życiem”, 

 wypłaca świadczenia wychowawcze (do 31 maja 2022 r.), 

 przyznaje i wypłaca jednorazowe świadczenia pieniężne dla 

obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju,

 wydaje zaświadczenia dotyczące korzystania ze świadczeń w 

Ośrodku oraz zaświadczenia dla potrzeb programu „Czyste powietrze”,

 prowadzi Klub Senior +

 prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego,

 prowadzi Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie,

 zapewnia funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

 realizuje programy rządowe jak Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Opieka 

Wytchnieniowa,

 prowadzi wiele innych różnych spraw wymagających współpracy z instytucjami 

państwowymi.

Ośrodek jest trochę dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu Ośrodka wyznaczono  specjalne miejsce parkingowe 

dla osoby z niepełnosprawnościami.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze

budynku. 



W Ośrodku zainstalowano pętlę indukcyjną

Pomieszczenia służbowe oznaczono tabliczkami w języku Braille’a

Do Ośrodka możesz wejść z psem asystującym lub psem 

przewodnikiem

Aby załatwić sprawę w Ośrodku: 

1. Napisz wiadomość i wyślij ją: 

 na adres: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 

Ul. Lipowa 6

78.449 Borne Sulinowo 

 na adres e-mailowy: pomoc@bornesulinowo.pl 

 na adres skrytki EPUAP: /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP.

 lub faxem pod numer 94 37 33 120. 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/


2. Możesz przynieść pismo do Biura Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta jest na 

parterze Ośrodka w pokoju nr 3. 

To miejsce, w którym zostawia się pisma i inne dokumenty. 

3. Możesz też zadzwonić pod numer 94 37 33 183. 

4. Przyjdź do Ośrodka i spotkaj się z pracownikiem. 

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki, 

wtorki i środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00, a 

w piątki od 7:00 do 13:00. 


