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Stare i nowe okręgi wyborcze
Małgorzata Kaptur: 6.02.2013 r.
W wyborach 2010 r. gmina była podzielona na 4 okręgi wyborcze - 2 miejskie i 2 wiejskie. Mieszkańcy
głosowali w 19 obwodach. Teraz będzie 21 okręgów jednomandatowych 9 miejskich i 12 wiejskich i tyle
samo obwodów - komisji wyborczych.
Nie można na podstawie wyników z poprzednich wyborów określić składu rady przy hipotetycznym
założeniu, że istniałyby wtedy obecne okręgi jednomandatowe.

Jedyne możliwe wyliczenie to takie, że z każdego dawnego
obwodu głosowania wybieramy 1 radnego z największą liczbą głosów.
Ma to tę wadę, że da to liczbę 19 a nie 21 radnych.
Oto zestawienie nadesłane przez @the naturat
Jest ono sporządzone w oparciu o

19 dotychczasowych obwodów wyborczych.
Jeśli interesują Cię wybory w szczegółach kliknij w obrazek.

Poniżej tabela z nowymi okręgami Kolorem zielonym zaznaczono dawne obwody, które swoim
obszarem pokrywają się z obecnymi okręgami. Tylko w przypadku 8 okręgów (w 9-tym dwóch
kandydatów miało taką samą liczbę głosów) można zaryzykować stwierdzenie, że radni, których
nazwiska zostały wpisane obok mieliby szanse na tym terenie w 2010 r. wygrać przy nowym sposobie
liczenia głosów.
Tylko tyle, ponieważ wszystko się zmienia, również gusta wyborców oraz sami wyborcy i to co było
możliwe w 2010 może być niemożliwe w 2014 i odwrotnie.

okręg

Obecny okręg ( te zielone pokrywają się z dawnymi obwodami
radny
głosowania)

1

Czapury ( do tej pory były też tu wsie z obecnego okręgu 2)

2

Babki, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek (do tej pory te wsie były w
jednym obwodzie z Czapurami)

3

Daszewice

Marian Jabłoński

4

Rogalinek, Sasinowo

Maria Krause

5

Rogalin, Światniki (do tej pory był sam Rogalin)

6

Mieczewo, Radzewice (do tej pory były jeszcze Świątniki)

7

Baranowo, Baranówko, Sowiniec, Sowinki, Krajkowo, Żabinko

8

Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Dymaczewo Nowe, Nowinki
(wcześniej bez Dymaczewa Nowego)

9

Pecna, Konstantynowo

10

Dymaczewo Stare, Jeziory, Krosinko, Ludwikowo,
Mosina - Os. nr 7 ( wcześniej bez Jezior, Dymaczewa Starego i os. nr 7)

Sławomir Falbierski
Leszek Tworowski

Barbara Czaińska

11

Krosno - wieś (w ostatnich wyborach w Krośnie był j1 obwód
głosowania)

12

Krosno - osiedla (w ostatnich wyborach w Krośnie był 1 obwód
głosowania)

13

Mosina - rynek i przyległe

Maria Dahlke

14

Mosina - Czarnokurz

K. Siestrzencewicz

15

Mosina - ulice między Torową, a Leszczyńską

Małgorzata Kaptur

16

Mosina - ulice między Leszczyńską o Strzelecką od Łaziennej do
Krosna

Kordian Kleiber

17

Mosina - os. Nowe Krosno

Marian Kunaj

18

Mosina - Morena, Pożegowo i rejon Budzyńska-Poniatowskiego
(obecnie minus osiedle nr 7)

19

Mosina - Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka Były 2 obwody, są
- bloki, Sowińskiego od Topolowej do torów, Targowa, Wiatrowa
3

20

Mosina - pozostała część osiedla (ulice nie wymienione wyżej i niżej)

21

Mosina - Sowiniecka bez bloków, osiedle poetów, Czereśniowa,
Dembowskiego, Wiosny Ludów
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Były 2 obwody, są 3

