GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach
22-554 Trzeszczany
Trzeszczany Pierwsze 194
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Nr telefonu 84 6575002
Pracownicy:
Kierownik GOPS - Anna Maciuk
Główny Księgowy GOPS – mgr Agnieszka Wojciechowska
Pracownik socjalny – Elżbieta Chmielowiec
Specjalista pracy socjalnej - Anna Gorczyńska
Starszy specjalista pracy socjalnej - Krystyna Kopczyńska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – mgr Anna Jaślikowska
Inspektor ds. kadrowych i funduszu alimentacyjnego – mgr Wioletta Szostak
Działalność:
Kierownik ANNA MACIUK kieruje całokształtem działalności Ośrodka Pomocy i realizuje zadania
wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
Teren Gminy Trzeszczany podzielony jest na tzw. rejony przyporządkowane do załatwiania spraw
poszczególnym pracownikom:
Specjalista pracy socjalnej Anna Gorczyńska - miejscowości o liczbie mieszkańców Bogucice – 253
Leopoldów – 272
Nieledew – 1607
Ostrówek - 225
Zaborce – 97
Razem – 2454 mieszkańców
Pracownik socjalny Elżbieta Chmielowiec - miejscowości o liczbie mieszkańców Drogojówka – 121
Józefin - 97
Korytyna – 49
Majdan Wielki – 135
Mołodiatycze – 500
Trzeszczany I i II - 934
Zadębce wieś i kolonia – 390
Razem – 2226 mieszkańców.
Starszy specjalista pracy socjalnej Krystyna Kopczyńska – załatwia sprawy z zakresu usług
opiekuńczych z terenu wszystkich miejscowości gminy Trzeszczany.

Ponadto:
– współdziała z Kierownikiem GOPS w zakresie
- przyznawania świadczeń, przygotowywaniu wniosków oraz dokumentacji przewidzianej
obowiązującymi dla danego świadczenia przepisami prawa,
- opracowuje decyzje w sprawie świadczeń pomocy społecznej,
- nadzoruje pracowników socjalnych w zakresie prowadzonej pracy socjalnej i udziela poradnictwa w
tym zakresie,
- pracuje w programie komputerowym „POMOST”

Główny księgowy Agnieszka Wojciechowska, prowadzi sprawy finansowo-rozliczeniowe Ośrodka
Pomocy.
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Anna Jaślikowska zajmuje się:
- prowadzeniem dokumentacji w sprawie świadczeń rodzinnych,
- opracowywaniem projektów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
- pracuje w programie komputerowym „świadczenia rodzinne”.
Inspektor ds. kadrowych i funduszu alimentacyjnego Wioleta Szostak
- prowadzi sprawy kadrowe,
- prowadzeniem dokumentacji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
- opracowywaniem projektów decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- pracuje w programie komputerowym „świadczenia rodzinne”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki domowe, które sprawują opiekę nad
osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, które są jej pozbawione.
Nad całokształtem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach sprawuje
nadzór Wójt Gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach działa od dnia 1 czerwca 1990r. Jest to
jednostka administracyjna działająca na podstawie statutu, zajmująca się udzielaniem pomocy
osobom i rodzinom z różnego rodzaju problemami.
Na samym początku działalności w ośrodku pomocy zatrudnionych było dwóch pracowników
socjalnych i kierownik a obsługę księgowo - kasową prowadzili pracownicy Urzędu Gminy.
Ośrodek pomocy mieścił się w jednym pokoju, w którym pracował kierownik razem z pracownikami
socjalnymi.
Funkcję kierownika GOPS w Trzeszczanach w latach 1990 – 1997 pełniła pani Janina Stańko.
Pracownikami socjalnymi były Panie: Anna Maciuk i Krystyna Kopczyńska.
Z czasem, gdy przybywało coraz więcej zadań do realizacji, zmieniała się kadra Ośrodka Pomocy jak
również zasoby lokalowe.
Od stycznia 1998r. funkcję Kierownika GOPS pełni Pani Anna Maciuk.
Osobą, która jako pierwsza została zatrudniona na stanowisku księgowej była Pani Jadwiga Główka.
Od 1-04-1994r. została zatrudniona Pani Barbara Duma jako główna księgowa. Od 1 września 2005r.
odeszła na zasłużoną emeryturę.
Pani Anna Gorczyńska od dnia 17-10-1994r. pracowała jako kasjer a od 02-01-1998r. jako pracownik
socjalny.
Pani Zofia Mieczan do 02-01-1998r. została zatrudniona jako kasjer, która jednocześnie prowadzi

dodatki mieszkaniowe.
Pracownik socjalny Katarzyna Rusińska pracowała od dnia 1-03-1998 do 12-10-2009r.
Pracownik socjalny Mariusz Załuski pracował od dnia 09-12-2003r. do 31-08-2004r.
Pracownik socjalny Barbara Pirogowicz pracowała od dnia 02-05-2005r. do 31-12-2006r.

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Dodatki mieszkaniowe
Fundusz alimentacyjny
Strona projektów z POKL realizowanych przez GOPS

