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

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO. 

  
Radni Rady Powiatu 

Kępińskiego 
 

2018-2023 

Uchwała Nr 
IV/20/2018  w 

sprawie  
Uchwalenia 
planu pracy 

Rady Powiatu 
Kępińskiego na 

2019 rok. 
 
 
 
 

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

 

Uchwała Nr 
IV/21/2018 w 

sprawie  
zatwierdzenia 

planu pracy 
oraz planu 

kontroli Komisji  
Rewizyjnej na 

2019 rok. 
 
 
 

„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie się 
od głosu” 

Uchwała Nr 
IV/22/2018  w 

sprawie   
zatwierdzenia 
planów pracy 

stałych komisji 
Rady Powiatu 

Kępińskiego na 
2019 rok. 

 
 

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

Uchwała Nr 
IV/23/2018                       
w sprawie  

delegowania 
radnych Rady 

Powiatu 
Kępińskiego do 
składu Komisji 

Bezpieczeństwa                   
i Porządku na VI 

kadencję lat 2019-
2021. 

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

Uchwała Nr 
IV/24/2018 w 

sprawie 
ustalenia 

wysokości diet 
oraz należności 
z tytułu zwrotu 

kosztów 
podróży 

służbowych dla 
radnych. 

„za”, 

„przeciw” 
„wstrzyma- 
nie się od 

głosu” 

Uchwała                          
Nr IV/25/2018                         

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                    
Nr IV/26 /2018  w 

sprawie 
określenia zasad                    
wydatków, które 
nie wygasają z 
upływem roku 
budżetowego. 

 

 
 
 

„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie 
się od głosu” 

Uchwała                    
Nr IV/27/2018  w 

sprawie przyjęcia 
od Wojewody 

Wielkopolskiego 
zadania 

publicznego z 
zakresu 

administracji 
rządowej 

 
 
 

„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie 
się od głosu”. 

1.  Grzegorz Berski za za za za za za za za 

2.  Zdzisław Burzała za za za za przeciw za za za 

3.  Renata Ciemny za za za za za za za za 

4.  Tomasz Gatner za za  za przeciw za za za 

5.  Dariusz Gąszczak za za za za za za za za 

6.  Iwona Gogół za za za za przeciw za za za 

7.  Marian Górecki za za za za za za za za 

8.  Witold Jankowski nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny 

9.  Jolanta Jędrecka za za za za za za za za 

10.  Robert Kieruzal za za za za za za za za 

11.  Regina Marczak za za za za wstrzymała się za za za 

12.  Włodzimierz 
Mazurkiewicz 

nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny 

13.  Krystyna Możdżanowska za za za za za nie 
głosowała 

za za 

14.  Marek Potarzycki za za za za za za za za 

15.  Michał Solecki  za za za za wstrzymał się za za za 

16 Alicja Śniegocka za za za za za za za za 

17 Jan Wawrzyniak za za za za za za za za 



 


