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Samorząd Powiatu 
Pińczowskiego 2014 - 2018

W połowie listopada 2014 roku odbyły się kolejne wybory samorządowe, podczas których mieszkańcy powiatu, 
drogą głosowania, wybrali swoich przedstawicieli do Rady Powiatu Pińczowskiego na kolejne cztery lata.

Nowa Rada ukonstytuowała się kilkanaście dni później, a na jej czele stanął przewodniczący Marek Omasta – radny z gminy 
Pińczów, którego zastąpił potem radny Ireneusz Gołuszka z gminy Złota.

Nowy Zarząd Powiatu Pińczowskiego utworzyli: starosta Zbigniew Kierkowski, wicestarosta Ryszard Barna 
oraz Marek Długosz, Zbigniew Szczepański i Piotr Zachariasz.

Oto, jak przedstawiają się 
składy osobowe 

Komisji Rady Powiatu:

Komisja Rewizyjna:
• Andrzej Cepak 
  – przewodniczący
• Michał Leszczyński 
– zastępca przewodniczącego
• Iwona Chlewicka 
    – sekretarz
• Zbigniew Koniusz
• Andrzej Głogowiec

Komisja Budżetu 
i Finansów
• Irena Moskwa 
   – przewodnicząca
• Bogusław Chałuda
• Iwona Chlewicka
• Marek Długosz
• Jerzy Kułaga

Komisja Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego
• Zbigniew Koniusz 
   – przewodniczący
• Ryszard Barna
• Andrzej Głogowiec
• Irena Moskwa
• Zbigniew Szczepański
• Marek Omasta

Komisja Rolnictwa, Leśnic-
twa i Ochrony Środowiska
• Michał Leszczyński
   – przewodniczący
• Marek Długosz
• Andrzej Kozera
• Bogusław Chałuda
• Piotr Zachariasz
• Marek Omasta

Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji
• Iwona Chlewicka 
   – przewodnicząca 
• Andrzej Kozera
• Jacek Kapałka
• Jerzy Kułaga
• Zbigniew Szczepański

Komisja Oświaty, Kultury, 
Turystyki i Sportu
• Jacek Kapałka 
   – przewodniczący
• Ryszard Barna
• Andrzej Cepak
• Piotr Zachariasz

 Bieżąca kadencja 
powiatu pińczowskiego 
upływa bardzo pracowicie. 
Gospodarze bardzo duży 
nacisk kładą na rozwój we 
wszystkich dziedzinach 
życia społeczno – gospo-
darczego, począwszy od 
infrastruktury drogowej, 
poprzez inwestycję w zdro-
wie i oświatę. 
 Od początku ka-
dencji na terenie powiatu 
przebudowano lub wybu-
dowano kilkadziesiąt od-
cinków dróg. Władze z  po-
wodzeniem sięgają przy 
tym po środki zewnętrzne, 

które są dużą pomoc w  re-
alizowaniu drogowych 
zadań.Wspomnieć należy 
też o całkowitej wymianie 
sprzętu w Powiatowym 
Zarządzie Dróg i remon-
towych pracach w bazie. 
Koszt tych zadań to ponad 
3 mln złotych.

        Przyszłością powiatu 
jest młodzież, a młodzież 
to szkoły. Gospodarze po-
wiatu zainwestowali spore 
środki, by – przy wspar-
ciu funduszami unijnymi 
– udoskonalić i unowocze-
śnić placówki oświatowe.
 Ogromny projekt 
pod nazwą „Podniesienie 
jakości i efektywności 
kształcenia w szkołach, 
dla których organem 
prowadzącym jest powiat 

pińczowski, poprzez mo-
dernizację, doposażenie 
dydaktyczne i infrastruk-
turalne LO oraz ZSZ” kosz-
tował będzie prawie 4 mln 
złotych, a wykonywane 
prace z pewnością podnio-
są jakość kształcenia. 
 Ogromną pomocą 
dla niepełnosprawnych 
uczniów i mieszkańców po-
wiatu są nowe samochody, 
jakie przy wsparciu powia-
tu pińczowskiego trafiły do 
placówek opiekuńczych. 
Pojazdy posłużą do bez-
piecznego i komfortowego 
przewozu podopiecznych 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Pińczowie.  
 Powiat stawia tak-
że na informatyzację. Za-

dania, które mają na celu 
usprawnić pracę jednostek 
podległych powiatowi 
kosztować będą łącznie ok. 
5 mln złotych. 
 Projekty „e-geodezja”, 
„e-administracja” i „e-
zdrowie” realizowane były 
wspólnie z sąsiednimi 
samorządami gminnymi 
i  powiatowymi.
 Mocną stroną 
powiatu pińczowskiego są 
jego niewątpliwe walory 
turystyczne. Piękno kra-
jobrazu, cenne rezerwaty 
przyrody, zdrowe powie-
trze, liczne zabytki – to 
wszystko zachęca turystów 
do odwiedzania Ponidzia, 
co dostrzegają także go-
spodarze powiatu. Podczas 
pierwszego posiedzenia 
w roku 2018 radni podjęli 

decyzję o zabezpieczeniu 
kwoty 200 tysięcy złotych 
na prace związane z reno-
wacją zabytkowej kaplicz-
ki św. Anny na wzgórzu. 

Dotację w wysokości 60 
tysięcy złotych z kolei po-
stanowiono przeznaczyć 
na utworzenie „Rowero-
wego szlaku turystycznego 
Madonny Ponidzia” o  dłu-
gości prawie 100 km. Po-
nadto, staraniem władz po-
wiatu ukaże się publikacja 
zatytułowana „Kapliczki, 
krzyże, przydrożne figury 
w sercu Ponidzia”. Na ten 
cel z PROW 2014 – 2020 
pozyskano  30 tysięcy zło-
tych.
 Dla władz powia-
tu pińczowskiego ważna 
jest także gospodarka 
i  przedsiębiorczość. Z my-
ślą o  wsparciu lokalnego 
biznesu w Pińczowie od 
4  lat odbywaj się specjal-
ne debaty. W trakcie tych 

spotkań organizowanych 
z inicjatywy przewodni-
czącego Rady Powiatu, 
o  gospodarce i szansach 
na jej rozwój rozmawiają 

nie tylko przedsiębiorcy, 
ale także uczniowie, na-
uczyciele i samorządowcy 
różnych szczebli.
 Do końca kadencji 
zostało jeszcze kilka mie-
sięcy, które gospodarze po-
wiatu z pewnością dobrze 
wykorzystają z pożytkiem 
dla całej lokalnej społecz-
ności.
 Złożono kolejne 
wnioski, które czekają te-
raz na ocenę i rozstrzygnię-
cie. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze powiat otrzyma 
szansę na wykonanie wie-
lu znaczących inwestycji, 
jak chociażby te związane 
z wykorzystaniem źródeł 
energii odnawialnej.
        Opr. Joanna Strączek

Przekazanie samochodu dla SOSW

Uczniowie LO przed szkołą


