
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO NAD UCHWAŁAMI PRZYJĘTYMI NA XXI 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  
zatwierdzenia do 
realizacji projektu 

współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój               

2014-2020. 
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

Uchwała w sprawie  
zatwierdzenia do 
realizacji projektu 

współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 
ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego                    

2014-2020. 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

Apel w sprawie objęcia 
kukurydzy i rzepaku 

dopłatą z tytułu zużytego  
do siewu   lub sadzenia 

materiału siewnego 
kategorii elitarny lub 

kwalifikowany. 
 
 
 

„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 wstrzymał się od głosu 

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 wstrzymała się od głosu 

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 
 


