JEDEN BORÓWIEC - DWA SOŁECTWA
KONSULTACJE SPOŁECZNE 16 LISTOPADA 2014
Dwa lata temu w konsultacjach dotyczących wydzielenia z sołectwa Borówiec trzech
mniejszych sołectw wzięło udział

242 mieszkańców, czyli 15,9% uprawnionych do

głosowania.

72,3%

z nich było na

TAK,

jednak Rada Miejska Kórnika uznała ten wynik za

niereprezentatywny.

16 listopada, w niedzielę, przy okazji wyborów samorządowych,
mamy ponownie możliwość wypowiedzieć się w sprawie utworzenia dodatkowych
sołectw.
Tym razem mamy odpowiedzieć na pytanie, czy

miał dwa sołectwa

chcemy, aby Borówiec

– terytorialnie odpowiadające dwóm okręgom

wyborczym.

Głosujmy na TAK!
Każdy głos na wagę wygranej, ponieważ liczy się frekwencja.

Uwaga! Bardzo ważne!
Oddzielny

lokal do konsultacji w budynku szkoły,
wejście od podwórza

Materiał przygotowany i wydrukowany ze środków Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec

Głosujmy na TAK!
gdyż dwa

sołectwa to:

Dwukrotnie większe środki na potrzeby mieszkańców
Można je przeznaczyć na:





poprawę estetyki wsi – czyste drogi, chodniki, kwiaty na rondach zamiast chwastów,
generalnie utrzymanie czystości i zieleni;
drobne inwestycje, jak place zabaw, monitoring;
wsparcie inicjatyw mieszkańców;
imprezy integracyjne typu Dzień Dziecka, „Biesiada na koniec lata” itp.

W gminie Kórnik istnieje znaczne zróżnicowanie sołectw pod względem obszarowym i ludnościowym, a co za
tym idzie nieporównywalna jest skala problemów infrastrukturalnych i społecznych występujących w
poszczególnych miejscowościach.
Zróżnicowanie to dodatkowo pogłębia wykorzystywana do finansowania sołectw Ustawa o funduszu
sołeckim, która dyskryminuje dynamicznie rozwijające się miejscowości. Dla przykładu w roku 2014 wieś
Dębiec, licząca 97 mieszkańców, na swoje potrzeby otrzymała kwotę 10 272 zł, Borówiec zaś, z 2125
mieszkańcami – 36 667zł. W przeliczeniu na głowę mieszkańca daje to odpowiednio 106 zł i 17 zł (sic!).
Utworzenie dwóch sołectw zwiększy kwotę przypadającą na mieszkańca do wysokości 34 zł.

Mniejszy obszar „do ogarnięcia” i własny budżet
Dwóch sołtysów i dwie rady sołeckie dysponujące swoimi budżetami, pracujące na rzecz
lokalnej społeczności zamieszkującej znacznie mniejszy teren da istotną zmianę
ilościową, a także jakościową. To większe zainteresowanie i zaangażowanie
mieszkańców w sprawy bezpośredniego sąsiedztwa i przyspieszenie procesu ich
integracji.
Borówiec zajmuje obszar ok. 1500 ha i zalicza się do największych obszarowo sołectw w gminie Kórnik.
Największe sołectwo, Kamionki, zajmuje ponad 2000 ha. Przeciętna wielkość sołectwa w gminie wynosi ok.
600 ha.
Wieś Borówiec jest po Kamionkach drugim najludniejszym sołectwem w gminie Kórnik. Jeszcze w roku 1998
liczyła ok. 500 mieszkańców. W ciągu kolejnych 13 lat liczba mieszkańców wzrosła ponad czterokrotnie i
według stanu na 31 grudnia 2012 roku wynosiła 2125 osób. W całej gminie, liczącej obecnie 22 232
zameldowanych, stanowi to prawie 10% populacji. Średnia wielkość sołectw w gminie Kórnik wynosi ok. 450
mieszkańców. Bywają i takie, które liczą 97 mieszkańców.

Głosuj na TAK! Twój głos też się liczy!
Materiał przygotowany i wydrukowany ze środków Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec

