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

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO PRZEPROWADZONEJ W TRYBIE ZDALNYM. 

  
Radni Rady Powiatu 

Kępińskiego 
 

2018-2023 

Uchwała w 
sprawie zmiany 

uchwały                    
Nr XV/94/2019 
Rady Powiatu 
Kępińskiego z 

dnia 19 grudnia 
2019 roku                   
w sprawie 
budżetu 
powiatu                     

na rok 2020.  
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się 

od głosu” 

Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr 

XV/93/2019 
Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 
grudnia 2019 roku w 
sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Kępińskiego 
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

Uchwała w 
sprawie udzielenia 

dotacji na prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie i 

roboty budowlane 
przy zabytkach 
wpisanych do 

rejestru zabytków 
 
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się 

od głosu” 

Uchwała w sprawie 
określenia rodzaju 

zadań, na które 
przeznacza się środki 
PFRON przypadające 
wg algorytmu w 2020 

r. dla Powiatu 
Kępińskiego na 

realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji 

zawodowej i 
społecznej osób 

niepełnosprawnych 
(…) 

 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się 

od głosu” 

Oświadczenie 
w sprawie wniosku Kaliskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej o 
uchylenie Uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego w sprawie 
określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Kępińskiego 
ora rozkładu dyżurów aptek na 
terenie Miasta Kępna w porze 
nocnej, w niedzielę, święta i 

inne dni wolne od pracy od dnia 
01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. 

  

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

1.  Grzegorz Berski za za za za za 

2.  Zdzisław Burzała za za za za wstrzymał się od głosu 

3.  Renata Ciemny za za za za za 

4.  Tomasz Gatner za za za za za 

5.  Dariusz Gąszczak za za za za za 

6.  Iwona Gogół za za za za za 

7.  Marian Górecki za za za za za 

8.  Witold Jankowski za za za za za 

9.  Jolanta Jędrecka za za za za za 

10.  Robert Kieruzal za za za za za 

11.  Regina Marczak za za za za za 

12.  Włodzimierz Mazurkiewicz za za za za za 

13.  Krystyna Możdżanowska za za za za za 

14.  Marek Potarzycki za za za za za 

15.  Michał Solecki  za za za za za 

16.  Alicja Śniegocka za za za za za 

17. Jan Wawrzyniak za za za za za 



 


