
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH POWIATU KĘPIŃSKIEGO NAD POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI UCHWAŁ PRZYJĘTYMI NA II SESJI 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO. 

  
Radni Rady Powiatu 

Kępińskiego 
 

2018-2023 

Uchwała w 
sprawie 

określenia i 
powołania 

składów 
osobowych 

Komisji 
Rewizyjnej i 

Komisji Skarg, 
Wniosków i 
Petycji oraz 

wyboru 
Przewodniczą

cych tych 
Komisji. 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie 
się od głosu” 

Uchwała w 
sprawie 

powołania 
stałych Komisji 
Rady Powiatu 
Kępińskiego, 

ustalenia 
przedmiotu ich 
działania oraz 

składów 
osobowych.  

 
 

 „za”, „przeciw” 

„wstrzymanie się 
od głosu” 

Uchwała w 
sprawie 

ustalenia 
wynagrodze
nia Starosty 
Kępińskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie 
się od głosu” 

Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr 
XXXVII/228/2017 z 

19.12.2017 r. w 
sprawie 

uchwalenia 
Wieloletniej 

Prognozy 
Finansowej 

Powiatu 
Kępińskiego na lata 

2018-2028. 
 
 

„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie się od 
głosu” 

Uchwała w 
sprawie 
zmiany 

uchwały Nr 
XXXVII/229/ 

2017 z 
19.12.2017 r. 

w sprawie 
budżetu 

powiatu na 
rok 2018. 

 
 

„za”, 

„przeciw” 
„wstrzymanie 
się od głosu” 

Uchwała w sprawie 
przekazania sądowi 

administracyjnemu wraz z 
aktami sprawy skargi 

Prokuratora Okręgowego w 
Ostrowie Wlkp. na uchwałę 
Rady Powiatu Kępińskiego  
Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 
listopada  2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat i 

kosztów związanych z 
usunięciem pojazdu z drogi i 

przechowaniem tego 
pojazdu na parkingu 

strzeżonym obowiązujących 
w roku 2018 r. 

 
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od głosu” 

Uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 
XLI/248/2018 Rady 

Powiatu Kępińskiego                      
27.03. 2018r. w sprawie 

określenia rodzaju 
zadań, na które 

przeznacza się środki 
PFRON przypadające 
według algorytmu w 

2018 roku dla Powiatu 
Kępińskiego na 

realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 
osób 

niepełnosprawnych 
 

„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie się od głosu” 

1.  Grzegorz Berski za za za za za za za 

2.  Zdzisław Burzała za za przeciw za za za za 

3.  Renata Ciemny za za za za za za za 

4.  Tomasz Gatner za za za za za Wstrzymał się za 

5.  Dariusz Gąszczak za za za zaz za za za 

6.  Iwona Gogół za za za za za za za 

7.  Marian Górecki za za za za za za za 

8.  Witold Jankowski za za za za za za za 

9.  Jolanta Jędrecka za za za za za za za 

10.  Robert Kieruzal za za wstrzymał się za za za za 

11.  Regina Marczak za za za za za za za 

12.  Włodzimierz 
Mazurkiewicz 

za za wstrzymał 
się 

za za za za 

13.  Krystyna Możdżanowska za za za za nieobecna za za 

14.  Marek Potarzycki za za za za za za za 

15.  Michał Solecki  za za za za za za za 

16 Alicja Śniegocka za za za za za za za 

17 Jan Wawrzyniak za za za za za za za 



 


