Wątpliwości i obawy:
Wyodrębnienie sołectw może doprowadzić do
rywalizacji. Niestety, istnieje zagrożenie, iż trzy
sołectwa będą konkurować ze sobą w sposób mało
pozytywny, niezdrowy.
Trudnością może okazać się także sposób
korzystania z części wspólnych dla mieszkańców
Borówca – budynku szkoły oraz boiska.

Jak można zneutralizować zagrożenia?
Jeśli dojdzie do wyodrębnienia sołectw, trzeba

było jedynie elementem inicjującym całą procedurę.
Zgodnie ze statutem gminy o podziale sołectwa
decyduje ostatecznie Rada Gminy.
Procedura obejmuje następujące etapy:
•inicjatywa – w naszym wypadku podjęło ją
zebranie wiejskie
•konsultacje społeczne – jesteśmy w ich trakcie,
podsumowaniem będzie referendum, które
zostanie przeprowadzone 17 czerwca
•przygotowanie projektu uchwały – tą częścią
zajmuje się burmistrz w porozumieniu

JEDEN
BORÓWIEC
- TRZY
SOŁECTWA?

z inicjatorami podziału sołectw w Borówcu
•podjęcie uchwały przez Radę Gminy.

będzie wypracować wspólny model utrzymania
wymienionych obiektów i korzystania z nich. Trzy
sołectwa mogą zawrzeć w tej sprawie porozumienie
o współpracy.
Porozumienie powinno dotyczyć również takich
kwestii, jak utrzymanie porządku czy współudział
w organizacji imprez integracyjnych.
Zalegalizowanie porozumienia nastąpiłoby w drodze
uchwał zebrań poszczególnych sołectw, co
technicznie jest możliwe jednego dnia w tym samym
lokalu.

Ważne!
Wyodrębnienie trzech jednostek pomocniczych
nie powoduje zmiany nazwy wsi czy konieczności
dokonania zmian w zameldowaniu.

Przyjdź na debatę publiczną nt.
Jeden Borówiec - trzy sołectwa
w środę 13. czerwca o g. 20.00 - szkoła w Borówcu

REFERENDUM już 17 czerwca

Procedura wyodrębnienia sołectw – w którym
miejscu jesteśmy?

Szkoła w Borówcu
Sprawa będzie w Twoich rękach!

23 maja 2011 roku zebranie wiejskie w Borówcu
wyraziło opinię o konieczności wyodrębnienia

Materiał informacyjny przygotowany
i wydrukowany przez Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec

sołectw i utworzenia trzech jednostek
pomocniczych. Nie przesądziło to jeszcze niczego,

† INFO ¢
DEBATA: środa 13 czerwca, g. 20.00
Szkoła w Borówcu

REFERENDUM 17 czerwca

JEDEN BORÓWIEC - TRZY SOŁECTWA?
TY ZDECYDUJ!
Obecnie Borówiec stanowi jedno sołectwo najludniejsze w gminie. Wokół propozycji zastąpienia
jednego sołectwa Borówiec trzema sołectwami toczy się
żywa dyskusja, którą w niniejszym biuletynie chcemy
krótko opisać. Referendum w tej sprawie odbędzie się
17 czerwca.
Borówiec w sposób naturalny dzieli się na trzy części.
Część najstarsza to ciąg zabudowań i osiedli wzdłuż
ulicy Poznańskiej. Drugą tworzy część miejscowości
w okolicach ulicy Szkolnej, a trzecią fragment wsi
wzdłuż ulicy Głównej. Według projektu, nowo powstałe

Obszar

Istotnym skutkiem rozdzielenia sołectwa Borówiec
na trzy mniejsze obszarowo i ludnościowo jednostki

Borówiec zajmuje obszar ok. 1 500 ha i zalicza się
do największych obszarowo sołectw w gminie Kórnik.

będzie zwiększenie możliwości finansowania potrzeb
mieszkańców, takich jak utrzymanie porządku, poprawa

Największe sołectwo Kamionki zajmuje ponad 2 000 ha.
Przeciętna wielkość sołectwa w gminie wynosi ok. 600
ha.

estetyki – zieleń przydrożna, drobne inwestycje
infrastrukturalne, np. place zabaw, integracja

Warunki geograficzne

mieszkańców całej wsi, dofinansowanie zajęć kulturalnosportowych.
Dzięki współpracy pomiędzy sołectwami można będzie

Przepływająca przez miejscowość rzeka Głuszynka,
Jezioro Borówieckie oraz lasy dzielą Borówiec na trzy

głównych ulic czy dokończenie chodnika przy ulicy
Poznańskiej.

naturalne enklawy siedliskowe, których osiami
komunikacyjnymi są ulice Poznańska, Szkolna i Główna.

To na początek…

np. zainicjować budowę ścieżek rowerowych wzdłuż

jednostki pomocnicze miałyby obejmować właśnie te

Przed okresem dynamicznego wzrostu większość
zabudowy mieszkaniowej koncentrowała się wzdłuż

części miejscowości. Wyodrębnione sołectwa
nazywałyby się: BORÓWIEC-POZNAŃSKA,

ulicy Poznańskiej. Pozostałe enklawy były
wykorzystywane rolniczo.

BORÓWIEC-GŁÓWNA, BORÓWIEC-SZKOLNA.
Propozycja podziału (orientacyjny szkic)

CO PRZEMAWIA ZA WYODRĘBNIENIEM
SOŁECTW?
BORÓWIEC
POZNAŃSKA

Wieś Borówiec jest najludniejszym sołectwem
w gminie Kórnik. Jeszcze w roku 1998 liczyła
wzrosła czterokrotnie. Według danych na dzień
29 kwietnia 2011 roku wynosi 1965 osób.
W całej gminie, liczącej obecnie
20 718 zameldowanych, stanowi to ok. 10%
populacji. Od wielu lat, co roku w Borówcu
melduje się ok. 100 nowych mieszkańców.

BORÓWIEC
GŁÓWNA

zmniejsza natomiast możliwości działania większych –
w oparciu o liczbę mieszkańców, środki nie są
rozdysponowywane równomiernie. W 2011 roku najmniejsza
wieś w gminie Kórnik – Dębiec, w której mieszka 105 osób

odpowiednio 90 zł i 17 zł.

Po podziale każde sołectwo dysponowałoby
kwotą ok. 30 000 zł rocznie, co dałoby 90 000 zł
na cały Borówiec!

Aktywność społeczna

BORÓWIEC
SZKOLNA

Średnia wielkość sołectw w gminie Kórnik
wynosi ok. 450 mieszkańców. Bywają i takie,
które liczą 105 mieszkańców.

o funduszu sołeckim. Wprowadzony przez nią algorytm
liczenia środków uprzywilejowuje mniejsze sołectwa,

otrzymała kwotę 9 414, Borówiec zaś z 1965 mieszkańcami 30 866 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to

Liczba mieszkańców

ok. 500 mieszkańców. W ciągu kolejnych 13 lat liczba ta

Finansowanie sołectw jest prowadzone na podstawie ustawy

źródło: Google Maps

Trzy sołectwa to trzech sołtysów i trzy rady sołeckie
pracujące na rzecz lokalnej społeczności. Mniejszy obszar
i własny budżet spowodują zwiększenie zainteresowania
i zaangażowania mieszkańców w sprawy
bezpośredniego sąsiedztwa, co przyspieszy proces ich
integracji.

www.przyjaznyborowiec.org

