
Zestawienie uwag zgłaszanych do projektu „Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.”
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1. Abstynencki Klub 
Wzajemna Pomoc 
„Jedność”

oraz

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie 
Dobroczynne

Rozdział VI.
Priorytetowe
zadania
publiczne

1.Dodać punkt IX Wspieranie działań z 
zakresu integracji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym

Z danych zawartych w Strategii Rozwiązywania
Problemów  Społecznych  Powiatu
Myszkowskiego  wynika  że  najwięcej  osób
korzysta  z  wsparcia   Ośrodków  Pomocy
Społecznej z powodu bezrobocia. W 2007 roku
było  to  3111  osób.  Wg danych  Powiatowego
Urzędu  Pracy  w  grudniu  2014     roku  było
zarejestrowanych 4071 osoby, w tym 2227 osób
długotrwałe  bezrobotnych.  W  szczególnie
trudnej  sytuacji  życiowej  są  osoby
niepełnosprawne.  Na  terenie  Powiatu
Myszkowskiego  wg  danych  Powiatowego
Zespołu  Orzekania  o  Niepełnosprawności  jest
ich 8043 osoby, z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności  korzysta  710  osób.
Poważnym problemem są także uzależnienia. W
Poradni  Terapii  Uzależnień  w  Myszkowie  jest
zarejestrowanych   2700  osób,  natomiast  z
pomocy  społecznej  korzysta  421  osób
uzależnionych.  W 2014 r. z pomocy w postaci
zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS
w Myszkowie z powodu bezrobocia skorzystało
238  osób.   Osoby  te  są  zagrożone
bezdomnością oraz narażone na marginalizację
społeczną.  Niskie  dochody  lub  ich  brak,
połączone  z  rosnącymi  opłatami  lokalowymi,
wzrastającymi  kosztami  żywności,  brakiem
mieszkań  socjalnych,   powodują  brak
możliwości  samodzielnego  utrzymania  się  i
prowadzą   do  eksmisji.  z  zajmowanych  lokali.
Proponujemy dodać do programu pn IX i X co
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pozwoli  na lepszą pomoc osobom zagrożonym
wykluczeniem  społecznym  oraz  pomoże
dzieciom  z  rodzin   uzależnionych  ,
współmałżonkom  osób  uzależnionych  oraz
osobom uzależnionym utrzymującym trzeźwość.
Działania te są zgodne z celem szczegółowym
projektu „poprawa jakości życia mieszkańców”.

2.Dodać punkt X. Wspieranie projektów z 
zakresu profilaktyki uzależnień i terapii.

         
                             j.w

Propozycja 
niemożliwa 
do 
uwzględnienia
- zadanie własne 
gminy (ustawa z 
dnia 25 
paź.1982r. o 
wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi) -
brak środków 
finansowych w  
budżecie 
powiatu

nie
uwzględniono
propozycji

3. Dodać punkt XI. Wspieranie projektów z
zakresu ochrony zjawisk krasowych na 
terenie Powiatu Myszkowskiego.

Ziemia myszkowska, a zwłaszcza jej wschodnie 
rubieże (czyli gmina Niegowa) mogą być 
jurajską Mekką grotołazów. W powiecie 
myszkowskim, głównie we wsi 
Trzebniów, znajdują się największe jaskinie 
Jury: w przysiółku Ostrężnik należącym do 
sołectwa Trzebniów w gm. Niegowa znajduje się
najdłuższa jaskinia Jury Krakowsko-

Propozycja 
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do 
uwzględnienia -
wniosek zbyt 
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Częstochowskiej, mianowicie  Jaskinia Wierna 
dł. 1027 m; tutaj
leży trzecia co do długości jurajska Jaskinia 
Brzozowa dł. 645 m, nadto Jaskinia Wiercica 
mająca 220 m długości. W tejże wiosce leżą 
nadto Jaskinia Trzebniowska i Jaskinia w 
Trzebniowie II. W ogóle w gm. Niegowa znajduje
się jeszcze kilka innych, bardzo ciekawych i 
wysoko notowanych podziemnych atrakcji, 
takich jak Jaskinia Piętrowa Szczelina dł. 400 m 
- siódma pod względem długości na Jurze, J. 
Kryształowa dł. 200 m, J. ks. Borka - 66 m., J. 
Sucha 70 m. W najwyższym wzniesieniu 
powiatu myszkowskiego tj. w Górze Mirowskiej 
(423 m npm) znajdują się dwie jaskinie, 
mianowicie Piętrowa Szczelina i Jaskinia 
Kamiennego Gradu; Na terenie powiatu 
myszkowskiego znajdują się jedne z 
najdłuższych jaskiń Jury Krakowsko - 
Częstochowskiej oraz 
skały(cy:.www.m2.myszkow.pttk..pl/atrakcje. 
htm)Są to miejsca o które należy dbać aby nie 
uległy zniszczeniu i jednocześnie były 
racjonalnie udostępniane do celów 
turystycznych i edukacyjnych. Dodanie punktu 
XI pomoże w realizacji działań w tym zakresie.

powiatu

Rozdział IX. Zwiększyć kwotę środków na realizacje Zwiększenie puli środków na realizacje Brak nie
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Wysokość środków 
planowanych na 
realizację programu

programu do 856 586,00 zł. Z czego:
 na realizację dodanego punktu IX 
40.000,00
na realizacje dodanego pn X 20.000,00
na realizację dodanego pn XI 20.000,00

programu pozwoli  na realizację 
zaproponowanych działań.

środków
finansowych

uwzględniono
propozycji


