
Zarządzenie nr   26 /2016 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z dnia 10 października 2016r. 

 w sprawie: wykazu osób upoważnionych do kontaktu z klientami, sporządzania pism, protokołów, 

notatek i innych spraw przed zatwierdzeniem przez Kierownika. 

 

§ 1 

 

 

Celem zapewnienia sprawnego kontaktu klientów z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Iłowej w zakresie wykonywanych czynności na danym stanowisku i określonym terenie, poniżej 

przedstawia się  wykaz  osób upoważnionych  w następujących sprawach: 

 

1. dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – samodzielny referent 

Lidia Drożdż- tel.683774941 wew.21 

2. przygotowywania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy 

społecznej,  pracy w systemie POMOST jak również sprawozdań z tego zakresu – referent 

Lucyna Janus tel.683774948 wew. 21 

3. z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych , pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, Karty Dużej Rodziny,  świadczeń wychowawczych  – inspektor Barbara Brzezicka 

tel. 683774 948 wew. 22 

4.  z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych , pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, Karty Dużej Rodziny, świadczeń wychowawczych – inspektor Bernadeta 

Matysiak  tel. 683774 948 wew. 22 

5. z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy  o 

świadczeniach rodzinnych – inspektor Katarzyna Ochotna  tel. 683774 948 wew. 22 

6. wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej i innych powiązanych z nią przepisów, 

w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terenie działania:                                       

Czerna, Borowe, Kowalice,  ulice: Batorego, Blacharska, Borowska, Kolejowa, 

M.Konopnickiej, Młyńska, Nadrzeczna, Okrzei, Poniatowskiego, Strzelecka, Syrokomli, 

Żeromskiego, Oś.Czyżówek, Sportowa, - pracownik socjalny Małgorzata Groszek tel.68 3774 

948 wew.23, kom. 500444729. 

7. wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej  i innych powiązanych z nią przepisów, 

w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terenie działania: Czyżówek, oraz 

ulice; 1-go Maja,3-go Maja, B. Chrobrego, Drzymały, Hutnicza, Mickiewicza, Pałacowa, 

Piaskowa, Zacisze, Daliowa, Pułaskiego, Żagańska- specjalista pracy socjalnej Marta 



Kluczyńska- tel.68-3774948  wew.24 kom.511985428. 

8. wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej i innych powiązanych z nią przepisów, 

w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terenie działania: Jankowa Żag., 

Wilkowisko oraz ulice: Kościelna, Kościuszki, Ogrodowa, Traugutta, Plac Wolności, 

Dolanowo -  pracownik socjalny Joanna Polus tel. 68 3774948 wew. 23, kom. 500444753. 

9. wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej  i innych powiązanych z nią przepisów, 

w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terenie działania: Szczepanów, 

Konin Żag., Żaganiec, Klików, ul. Żaków – pracownik socjalny Katarzyna Siwak – Galik - 

tel.68-3774948  wew.24 

10.  finansowo- księgowych i budżetu – główna księgowa Sylwia Wróblewska tel. 68 3774 948 

wew. 26 

11. finansowo- księgowych –  księgowa Magdalena Dudar tel. 68 3774 948 wew.26 

12. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystent rodziny Katarzyna Nems tel. 

683774 948 wew.23, kom. 511985517. 

13. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystent rodziny Ewa Rzepa tel. 683774 

948 23 

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 08/2012 w Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z dnia 

01.09.2012r.   sprawie: wykazu osób upoważnionych do kontaktu z klientami, sporządzania pism, 

protokołów, notatek i innych spraw przed zatwierdzeniem przez Kierownika. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 


