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

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO. 

  
Radni Rady Powiatu 

Kępińskiego 
 

2018-2023 

Uchwała Nr 
III/13/2018  w 

sprawie  
zmian w 
składach 

osobowych 
stałych komisji 
Rady Powiatu 
Kępińskiego 

 
 
 
 

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

 

Uchwała Nr 
III/14/2018 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 Nr 
III/15/2018  w 

sprawie  
zmiany uchwały 
Nr XXXVII/229/ 

2017 z 19.12.2017 
r. w sprawie 

budżetu powiatu 
na rok 2018. 

 
 
 
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzyma-nie 
się od głosu” 

Uchwała Nr 
III/16/2018                       
w sprawie  

uchwalenia 
Wieloletniej 

Prognozy 
Finansowej 

Powiatu 
Kępińskiego 

 
 
 

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

Uchwała Nr 
III/17/2018 w 

sprawie 
budżetu 

powiatu na rok 
2019. 

 
 
 
 

„za”, 

„przeciw” 
„wstrzyma- 
nie się od 

głosu” 

Uchwała Nr 
III/18/2018  w 

sprawie 
Wykonywania 
obywatelskiej 

inicjatywy 
uchwałodawczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Uchwała Nr 
III/19/2018  w sprawie 

określenia zasad                    
i trybu 

przeprowadzania 
konsultacji 

społecznych                        
z mieszkańcami 

Powiatu 
Kępińskiego. 

 

 
 

„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie się 
od głosu” 

1.  Grzegorz Berski za za za za za za za 

2.  Zdzisław Burzała wstrzymał się wstrzymał się przeciw przeciw wstrzymał się za za 

3.  Renata Ciemny za za za za za za za 

4.  Tomasz Gatner nieobecny nieobecny nieobecny za za za za 

5.  Dariusz Gąszczak za za za za za za za 

6.  Iwona Gogół za wstrzymała się wstrzymała się za za za za 

7.  Marian Górecki za za za za za za za 

8.  Witold Jankowski za za za za za nieobecny za 

9.  Jolanta Jędrecka za za za za za za za 

10.  Robert Kieruzal za za za za za za za 

11.  Regina Marczak za za za za za za za 

12.  Włodzimierz 
Mazurkiewicz 

nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny 

13.  Krystyna Możdżanowska za za za za za za za 

14.  Marek Potarzycki za za za za za za za 

15.  Michał Solecki  nieobecny nieobecny nie głosował za za za za 

16 Alicja Śniegocka za za za za za za za 

17 Jan Wawrzyniak za za za za za za za 



 


