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Samorząd Powiatu 

Pińczowskiego 2010 - 2014

 Jesienią 2010 roku mieszkańcy powiatu pińczowskiego wybrali swoich przed-
stawicieli do Rady Powiatu Pińczowskiego na kolejną czteroletnią kadencję 29  listopa-
da 2010 roku  odbyło się pierwsze posiedzenie tego gremium, podczas którego zdecy-
dowano o nowym składzie Zarządu i komisji Rady Powiatu.
 Na czele Zarządu stanął śp. Jan Moskwa – dotychczasowy wicestarosta. Jego 
zastępcą został Marek Omasta – radny z gminy Pińczów. 
 W skład Zarządu weszli ponadto: Marek Długosz – radny z gminy Kije, Piotr 
Zachariasz – radny z gminy Pińczów oraz Jerzy Mucha – radny z gminy Działoszyce.

 Pracami Rady Po-
wiatu kierował przewodni-
czący Zbigniew Kierkowski 
z gminy Michałów, a jego 
zastępcami byli: Ryszard 
Barna z gminy Pińczów 
oraz Henryka Musiał – rad-
na z gminy Złota.

W Komisjach Rady 
Powiatu pracowali:

Komisja Rewizyjna
• Sławomir Spaczyński 
    – przewodniczący
• Jerzy Lechowski 
   – zastępca
• Jerzy Znojek – sekretarz
• Jerzy Woźniak
• śp. Stefan Zasada

Komisja Budżetu i Finansów
• Jerzy Znojek 
  – przewodniczący
• Bogusław Chałuda
• Władysław Stępień
• Ryszard Barna
• Marek Długosz
• śp. Jan Walasek (uzupeł-
nił skład Rady Powiatu po 
śmierci śp. Jana Moskwy)

Komisja Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego
• Zbigniew Koniusz 
   – przewodniczący
• Ryszard Barna
• Roman Szczygieł
• Sławomir Spaczyński
• Jerzy Woźniak
• Piotr Zachariasz
• Jerzy Mucha

Komisja Rolnictwa,            
Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska
• śp. Stefan Zasada 
   – przewodniczący
• Jerzy Mucha
• Bogusław Chałuda
• Andrzej Kozera
• Marek Długosz
• Henryka Musiał
• śp. Jan Walasek

Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, Promocji, 
Oświaty, Kultury, 
Turystyki i  Sportu
• Jerzy Lechowski 
   – przewodniczący
• Zbigniew Koniusz
• Andrzej Kozera
• Roman Szczygieł
• Piotr Zachariasz
• Władysław Stępień
• Henryka Musiał 

 Lata 2010 – 2014 
w samorządowej historii 
powiatu pińczowskiego po-
zostawiły trwały ślad. Nie 
brakowało wielkich inwe-

stycji, znaczących decyzji 
i  – niestety – smutnych 
wydarzeń. 
 Śp. Jan Moskwa, 
od początku swojego urzę-
dowania na fotelu starosty 
pińczowskiego postawił 
sobie jasny i wyraźny cel 
dokończenia budowy hali 
widowiskowo – sportowej, 
przy jak największym 
wsparciu kapitałem z ze-
wnątrz. Podczas sesji z 29 
kwietnia 2013 roku gospo-
darz powiatu poinformował 
radnych i gości, że udało 
się pozyskać imponujące 
środki z totalizatora spor-
towego. Zastrzyk finanso-
wy w  kwocie 800 tysięcy 
złotych w  bardzo dużym 

stopniu przyczynił się do 
zwiększenia tempa budowy 
obiektu.
 W roku 2012 z  ko-
lei udało się wybudować 
boisko wielofunkcyjne przy 
Liceum Ogólnokształcą-
cym. Długo oczekiwana 
inwestycja, sfinansowana 
tylko i wyłącznie z budżetu 
powiatu, z radością przyjęta 
została przez uczniów i gro-
no pedagogiczne LO.
         Warto wspomnieć 
również o otwarciu nowej 
placówki Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 
Zadanie to aktywnie wspie-
rane było przez samorząd 
powiatu pińczowskiego.
   Dużo sfinalizo-
wanych zadań i mnóstwo 
rozpoczętych. Śp. Starosta 
Jan Moskwa pracował 
bardzo aktywnie na rzecz 
powiatu, jakby przeczuwa-
jąc, że ma niewiele czasu. 
W czerwcu 2013 roku Piń-
czów, Ponidzie i cały re-
gion świętokrzyski obiegła 
smutna wiadomość o jego 
niespodziewanej śmierci. 
Zmarł rano, w poniedział-
kowy poranek, we własnym 
domu, tuż przed wyjściem 
do pracy.
 Pogrzeb gospoda-
rza powiatu pińczowskiego 
odbył się 20 czerwca 2013 
roku, gromadząc setki ludzi 
z całego województwa. 
 Po śmierci śp. Jana 
Moskwy, 8 lipca 2013 roku 
odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Powiatu Piń-
czowskiego, podczas której 
wygaszono mandat zmar-
łego starosty, a kilkanaście 

dni później uzupełniono 
skład Rady Powiatu. No-
wym radnym został śp. Jan 
Walasek z gminy Pińczów. 
Radny uzupełnił jednocze-
śnie składy osobowe Komi-
sji Budżetu i Finansów, jak 
również Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska.
 6 sierpnia 2013 
roku odbyła się kolejna 
sesja Rady Powiatu Piń-
czowskiego, podczas której 
radni, drogą tajnych wybo-
rów powołali na stanowisko 
starosty pińczowskiego 
Zbigniewa Kierkowskiego, 
radnego z gminy Michałów, 
dotychczasowego przewod-
niczącego Rady Powiatu. 
Z  kolei 28 sierpnia Rada 
Powiatu zdecydowała, iż 
fotel przewodniczącego zaj-
mie radny Ryszard Barna.
 Nowy starosta za 
punkt honoru wziął sobie 
dokończenie budowy hali 
widowiskowo – sportowej 
w  Pińczowie, zgodnie z  wi-
zją zmarłego gospodarza 
powiatu. W czerwcu 2014 
roku wieloletnie zadanie, 
którego koszt całkowity 
wyniósł ponad 14,5 milio-
na złotych dobiegło końca. 
W  wielkim otwarciu udział 
wzięło kilkuset gości z całe-
go regionu, a obiekt dziś do-
skonale służy uczniom oraz 
wszystkim mieszkańcom 
powiatu ceniącym sobie ak-
tywny wypoczynek i dobrą 
rozrywkę.

       Warto także wspo-
mnieć o otwarciu nowe-
go pawilonu InterCard. 
W  nowoczesnym obiekcie 
wybudowanym ze środków 
spółki ( za kwotę prawie 
10 mln złotych), otwar-
tym w  październiku 2013, 
zdrowie i  życie leczą setki 
pacjentów z Ponidzia i nie 
tylko, cierpiących na cho-
roby serca.Będąc w tema-
cie zdrowia nie sposób nie 
wspomnieć o  pierwszym 
etapie informatyzacji 
szpitala. Zadanie, rozpo-
częte jeszcze przez śp. 
Jana Moskwę kosztowało 
ok. 1  mln złotych.Zmar-
ły gospodarz powiatu od 
początku swojej kadencji 
starał się, by zmniejszyć 
zadłużenie pińczowskiego 
szpitala. I  udało się. Po 
5  latach dług z 8 milionów 
zmniejszył się do niespeł-
na 4 milionów złotych.
 Kadencję 2010 
–  2014 zakończyły impo-
nujące projekty dofinan-
sowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2007 – 2014, 
zakładające termomoder-
nizację obiektów szkol-
nych (LO i  ZSZ w  Pińczo-
wie) wraz z wymianą sieci 
ciepłowniczych. Łącznie, 
obydwa zadania koszto-
wały blisko 3,5 miliona 
złotych. 

        Opr Joanna Strączek


