
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

z dnia 23 stycznia 2006 r.

(Fragment)

Na podstawie uchwały Nr XLVIII/530/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie
przywrócenia Bninowi praw miejskich, podaję do wiadomości informację o terminach i miejscach zebrań
mieszkańców, na których odbędą się konsultacje społeczne:

09.02.2006r.o godz.18.00 - w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu – dla mieszkańców wsi Borówiec,
Skrzynki, Mościenica, Szczytniki, Koninko, Kamionki, Jaryszki, Świątniczki

Mieszkańcom Gminy Kórnik postawione będzie następujące pytanie: „ Czy jest Pani/Pan za przywróceniem
Bninowi praw miejskich? ”

Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich wyrażą swoją
opinię poprzez jawne głosowanie w następujących wariantach: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”.

Zapraszam mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach

Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec

Rada Miasta Kórnik 17 grudnia 2004 wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
o nadanie praw miejskich dla Bnina, a tym samym o wyłączenie go z aglomeracji Kórnika. Wniosek
poparło ok.44%mieszkancow Bnina i 100% radnych.

W piśmie z dnia z dnia 11.10.2005  MSWiA wydało odmowną decyzję stwierdzając, że stworzyłoby to
precedens powstania na terenie gminy dwóch miast w bezpośrednim sąsiedztwie, z których Bnin
byłby reprezentowany administracyjnie przez Kornik. Ponadto procesy urbanizacji miast przebiegają w
odwrotnym kierunku polegającym między innymi na poszerzaniu granic miast poprzez wchłanianie
przez nie jednostek mniejszych (przylegających do granic miasta wsi czy miasteczek).

Jaka wynika z komunikatu Burmistrza Kórnika mimo odmowy Radni postanowili z nieznanych nam
powodów kontynuować próby dokonania wzmiankowanego podziału. W tej sprawie władze gminy
organizują cykl konsultacji społecznych
Mimo, że sprawa wydaję się dziś z perspektywy mieszkańców Borówca mało istotna, to w
ocenie zarządu Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec (dokananej na podstawie
szczątkowych informacji) może doprowadzić do niekorzystnych skutków finansowych i
organizacyjnych w przyszłości.

Dlatego przegniemy zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach aby poznać argumenty
zainteresowanych, które mogłyby przekonać nas do poparcia w/w wniosku


