
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO NAD UCHWAŁAMI PRZYJĘTYMI NA XXIII SESJI RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

PRZEPROWADZONEJ W TRYBIE ZDALNYM W DNIU 29.09.2020 R. 

  
Radni Rady Powiatu 

Kępińskiego 
 

2018-2023 

Uchwała Nr 
XXIII/129/2020                

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 NR 
XXIII/130/2020  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 Nr 
XXIII/131/2020                     

w sprawie 
określenia rozkładu 
godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na 
terenie powiatu 
kępińskiego oraz 

rozkładu dyżurów 
aptek  na terenie 

miasta Kępna (…) od 
dnia 01.11.20200 do 

dnia 31.10.2021 r. 
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

Uchwała Nr 
XXIII/132/2020                        

w sprawie przyjęcia 
Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży 
pobierających naukę na 

terenie powiatu 
kępińskiego 

 
 
 
 

za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

Uchwała Nr 
XXIII/133/2020                        

w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania 

pomocy w ramach 
Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży 
pobierających naukę na 

terenie powiatu 
kępińskiego, form i 

zakresu tej pomocy (…) 
 

za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

1.  Grzegorz Berski za za za za za 

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

3.  Renata Ciemny za za za za za 

4.  Tomasz Gatner za za wstrzymał się od głosu 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 nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny 

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 nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny 

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 

 



 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO NAD UCHWAŁAMI PRZYJĘTYMI NA XXIII SESJI RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

PRZEPROWADZONEJ W TRYBIE ZDALNYM W DNIU 29.09.2020 R. 

  
Radni Rady Powiatu 

Kępińskiego 
 

2018-2023 

Uchwała Nr 
XXIII/134/2020 w 

sprawie wyrażenie 
zgody na nabycie 

przez Powiat Kępiński 
w drodze darowizny 

na cele publiczne 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Skarbu Państwa 
„za”, „przeciw” 

„wstrzymanie się od 
głosu” 

Uchwała Nr 
XXIII/135/2020 w 

sprawie wyrażenie zgody 
na nabycie w drodze 

darowizny przez Powiat 
Kępiński do 

Powiatowego Zasoby 
Nieruchomości na cele 

publiczne działki 
stanowiącej własność 

Gminy Baranów 
 

„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

Uchwała Nr 
XXIII/136/2020                   

w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy 
Powiatu Kępińskiego z 

organizacjami 
pozarządowymi oraz 

podmiotami 
wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku 

publicznego i     
wolontariacie  na rok 

2021”     
„za”, „przeciw” 
„wstrzymanie                               
się od głosu” 

Uchwała Nr 
XXIII/137/2020                             

w sprawie 
zatwierdzenie rocznego 
sprawozdania z planu 
finansowego, w tym 

inwestycyjnego SPZOZ                    
w Kępnie za 2019 r. 

 
 
 
 

za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

Uchwała Nr 
XXIII/138/2020  w 

sprawie zatwierdzenia 
pokrycia straty 

bilansowej SPZOZ                       
w Kępnie za 2019 r. 

 
 
 
 
 
 

za”, „przeciw” 
„wstrzymanie się od 

głosu” 

1.  Grzegorz Berski za za za za za 

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

3.  Renata Ciemny za za za za za 

4.  Tomasz Gatner za za za wstrzymał się od głosu 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 nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny 

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 nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny nieobecny 

13.  Krystyna Możdżanowska za za za za za 

14.  Marek Potarzycki za za za za za 

15.  Michał Solecki  za za za wstrzymał się od głosu za 

16.  Alicja Śniegocka za za za za za 

17. Jan Wawrzyniak za za za za za 

 


