Wybory

samorządowe

16 listopada
2014

W niniejszym biuletynie chcemy skupić się na prezentacji zmian w systemie
wyborczym w naszej gminie (większa ilość radnych oraz wprowadzenie
okręgów jednomandatowych), oraz omówieniu kwestii praw wyborczych
przysługujących mieszkańcom. Równocześnie zapraszamy na debatę,
która będzie zorganizowana 30 października o godzinie 19.00 w strażnicy OSP w Kamionkach.

To burmistrz oraz radni,
na których zagłosujemy niedługo, będą przez cztery lata
decydować m. in. o tym czy
powstaną w naszych miejscowościach upragnione drogi
o odpowiedniej nawierzchni, chodniki, oświetlenie, jak
funkcjonować będą szkoły,
komunikacja publiczna oraz
przychodnie, czy jako mieszkańcy będziemy czuli się bezpiecznie. Dlatego dokonajmy
świadomego wyboru naszych
przedstawicieli.
Zapoznajmy się z ich programami, zapytajmy co mają do zaoferowania, a potem oddajmy głos na
tych którzy nas przekonają, że będą
działać w naszym interesie.
16 listopada wybierzmy
świadomie.
„Masz Głos – Masz Wybór”
w ramach wyborów samorządowych 2014 roku to akcja,
której celem jest umożliwienie
społeczności lokalnej świadomego udziału w wyborach
samorządowych. Akcja jest
bezstronna, stanowi element
kampanii informacyjnej.

koordynator akcji

którzy zostaną wybrani. Jeszcze
w poprzednich wyborach ilość okręgów była mniejsza, a wybierano
w nich nawet kilku radnych.
Obecnie okręg wyborczy, w którym znajdowały się: Borówiec,
Kamionki i Szczytniki (wy-

Nowy system wyborczy
16 listopada 2014 roku odbędą
się wybory do samorządu terytorialnego – rady gminy, rady powiatu
i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza gminy Kórnik.
Wybory organizowane są co
cztery lata, jednak tym razem bardzo wiele się zmieni.
Po pierwsze zwiększy się
liczba radnych, z dotychczasowych 15 do 21 ponieważ gmina
Kórnik przekroczyła liczbę 20.000
mieszkańców. Większa liczba radnych umożliwi lepszy podział pracy
w radzie gminy, z drugiej jednak
strony ważne będzie właściwe jej
zorganizowanie.
Druga ważna zmiana wynika
z wprowadzonego w 2011 roku
kodeksu wyborczego – ustawy regulującej zagadnienia związane
z wszelkiego rodzaju wyborami.
Podstawową zmianą pojawiającą
się na tym tle jest wprowadzenie
jednomandatowych okręgów wyborczych.
Gmina Kórnik została podzielona na 21 okręgów, odpowiadających 21 radnym,

współpraca

bierano 3 radnych w całym
okręgu) jest podzielony na 5
jednomandatowych okręgów.
2 okręgi utworzono w Borówcu –
odpowiadają one trzem częściom
miejscowości – wzdłuż ulicy Poznańskiej i Szkolnej utworzono pierwszy

patronat medialny

Niniejszy biuletyn opracowany i wydany przez Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec jest elementem ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”,
której głównym celem jest pomoc społeczeństwom lokalnym w podjęciu w pełni świadomej decyzji podczas oddawania głosu oraz zwiększenie
frekwencji. Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Więcej: www.maszglos.pl

le, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina,
Zimowa, Źródlana.

okręg wyborczy, drugi wzdłuż ulicy
Głównej. Kamionki podzielono na
dwa okręgi wyborcze, osią podziału
jest ulica Poznańska.
Szczytniki stanowią odrębny okręg
wyborczy. Dokładne informacje
o podziale okręgów znajdują się
w rozpisce obok.
W każdym z pięciu okręgów
wyborczych wchodzących w skład
naszego starego „dużego” okręgu
wybierać będziemy jednego radnego. Taki podział wyborczy pozwala
lepiej poznać kandydatów na radnych, a kandydatom porozmawiać
w zasadzie z każdym mieszkańcem
z osobna.
Kto może głosować?
W Borówcu, Kamionkach
i Szczytnikach mieszka obecnie porównywalna ilość mieszkańców z Kórnikiem. Sprawia
to, że realna siła wyborcza jaką
mamy pozwala na bardzo duży
wpływ na funkcjonowanie gminy.
Duża frekwencja w naszych okręgach może mieć zatem decydujące
znaczenie w wyborach. O ile wybór
pojedynczych radnych reprezentujących swoje okręgi nie będzie miał
w najbliższej kadencji decydującego, sprawczego, wpływu, o tyle
wybór burmistrza gminy – który inicjuje większość działań samorządu
– będzie bardzo istotny.
Prawo
głosu
przysługuje
wszystkim mieszkańcom okręgów wyborczych. Są oni wpisani do
rejestru wyborców. Osoby zameldowane w naszych miejscowościach
są automatycznie wpisywane do rejestru wyborców, pozostaje kwestia
mieszkańców niezameldowanych.
Wiele osób nie zameldowało się
w gminie np. ze względu na brak

oferty przedszkolnej w miejscu zamieszkania i jedyną możliwość wysłania dziecka do przedszkola w Poznaniu, gdzie jednak mieszkańcy ci
muszą być zameldowani. Wydaje
się zatem, że niezadowolenie z poziomu funkcjonowania samorządu
gminnego jest dobrym powodem,
żeby wziąć udział w głosowaniu.
Dopisz się do listy wyborców!
Nie musisz być zameldowany, żeby głosować. Osoby
będące mieszkańcami mogą się do
niego dopisać składając w urzędzie
miejskim w Kórniku wniosek wraz
z kserokopią dowodu osobistego
oraz oświadczeniem o zamieszkaniu. Burmistrz wydaje decyzję o zapisaniu do rejestru wyborców w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.
Wszystkie dokumenty potrzebne
do zgłoszenia znajdują się w urzędzie gminy.
Więcej:

www.maszglos.pl

NOWY PODZIAŁ NA OKRĘGI
WYBORCZE:
Okręg 17: Sołectwo: Borówiec.
Okręg obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice: Brzoskwiniowa,
Czereśniowa, Dębowa, Dojazd,
Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta,
Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna,
Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie, Na
Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa,
Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko,
Warzywna, Widokowa, Wiśniowa,
Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zako-

Okręg 18: Sołectwo: Borówiec.
Okręg obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa,
Główna, Graniczna, Grzybobranie,
Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa,
Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod
Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna,
Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy,
Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa,
Świerkowa, Teofila Wolniewicza,
Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.
Okręg 19: Sołectwo: Kamionki. Okręg obejmuje ulice: Agatowa,
Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa,
Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna,
Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska, Modelarzy, Na
Skraju Lasu, Opalowa, Piaskowa,
Polna, Porannej Rosy, Poznańska
(numery nieparzyste), Promienna,
Rogalińska, Rolna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna,
Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa,
Waniliowa, Wichrowa, Wiklinowa,
Wodna, Zielna.
Okręg 20: Sołectwo: Kamionki. Okręg obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna,
Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna,
Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa,
Olchowa, Orzechowa, Osiedle
Kresowe, Piotrowska, Platanowa,
Poznańska (numery parzyste), Przy
Lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa,
Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze
Okręg 21: Obwód obejmuje
sołectwo Szczytniki.
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