CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Okręgi jednomandatowe - szansa czy zagrożenie dla
demokracji?
Małgorzata Kaptur: 24.01.2014 r.
Za 10 miesięcy wybory. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto spróbować swoich sił w samorządzie,
przeczytaj...

Platon: "Zbyt mądrzy na angażowanie się w politykę są karani rządami głupszych".
Jeśli denerwuje Cię to, co jest i wiesz, co i jak trzeba zrobić, by było lepiej, rozważ możliwość startu w
wyborach samorządowych.
Odrzuć myślenie, że w polityce są tylko oszołomy, że będzie dyskomfort, kiedy start zakończy się
niepowodzeniem i jeśli interesujesz się sprawami lokalnymi, zastanów się, czy nie spróbować swoich sił.

Poniżej mapka - załącznik do uchwały - z nowymi okręgami wyborczymi. Ich opis znajduje się w uchwale link pod mapką.

UCHWAŁA o utworzeniu 21 okregów jednomandatowych
W najbliższych wyborach będą okręgi jednomandatowe - to znaczy, że 4 dotychczasowe okręgi zostały
zastąpione 21 mniejszymi. Z każdego z nich zostanie wyłoniony jeden radny. Będzie to osoba, która
uzyska w swoim okręgu największą ilość głosów. Nie będzie już list wyborczych tworzonych przez
organizacje, bo nie ma sensu wysuwanie kilku kandydatów w danym okręgu.
Nie udało się podzielić okręgów tak, by wszystkie miały podobną liczbę mieszkańców.

Największe okręgi to:
●
●

18 - Mosina - osiedle Morena i Pożegowo - 1890 mieszkańców
9 - Pecna - 1889 mieszkańców.

Najmniejsze okręgi to:
●
●

7 - Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Żabinko - 834 mieszkańców,
6 - Mieczewo, Radzewice - 865 mieszkańców.

Okręgi jednomandatowe mają wiele plusów, ale mają też minusy.

Zaletą jest transparentny sposób liczenia głosów. Dotychczas ważne było ile głosów otrzymała lista, w
drugiej kolejności ilość otrzymanych głosów przez kandydata, teraz list nie będzie.
Gdyby w poprzednich wyborach obowiązywał obecny sposób liczenia w I okręgu radnym zostałby Leszek
Dymalski a nie Krzysztof Siestrzencewicz, w II - Marian Kunaj a nie Aleksandra Miedziarek - Rogal, w III Maria Witkowska a nie Piotr Wilanowski, w IV Przemysław Pniewski, a nie Łukasz Kasprowicz.

Plusem będzie równomierne "rozłożenie" radnych w terenie - teraz mamy zjawisko nadreprezentacji
jednych obszarów i brak reprezentacji innych.

I tak osiedle nr 4 w Mosinie ma aż czterech radnych - w kolejnej kadencji będzie miało trzech, osiedle nr
3 ma obecnie 3 radnych, po kolejnych wyborach będzie tylko dwóch. Daszewice mają dwóch radnych, w
kolejnej kadencji będą musiały się zadowolić jednym.

Zyskają okręgi 6,8,12,13,17 - bo z ich terenu w tej radzie nie ma radnych - tu jest najwieksza szansa do
pojawienia się nowych osób.

Minusem jednomandatowych okręgów będzie związanie radnego z niewielkim obszarem - aby zadowolić
wyborców radny będzie musiał wygrać jeszcze jeden wyścig - o względy burmistrza. Radny niepokorny
będzie dyscyplinowany brakiem inwestycji na swoim terenie, co w konsekwencji umocni władzę
burmistrza.
Ciekawy artykuł

TUTAJ

Mam nadzieję, że nie zabraknie ciekawych nowych twarzy i skład Rady będzie bardziej zróżnicowany i
dynamiczny.

W naszej radzie brak przedstawicieli młodszego pokolenia - najmłodszy radny ma 37 lat, a najstarszy 67,
średnia wieku wynosi ok. 58 lat.
Obecny przewodniczący przez dłuższy czas organizował sesje o godz. 11.00, potem o 12.00, 13.00,
obecnie zaczynaja się o 15.00.

Wczesna pora posiedzeń stawia w uprzywilejowanej sytuacji emerytów i eliminuje młodych ludzi
czynnych zawodowo, dlatego staraliśmy się o przywrócenie godz. 16.00.

Dieta kusi wszystkich, bo 1200 zł to kwota widoczna w budżecie domowym.
Dieta ma być rekompensatą za poswięcony na pracę społeczną czas, a czasu na bycie radnym trzeba
mieć dość dużo.

Obowiązkiem radnego jest m.in. obecność na sesjach i komisjach (radny jest członkiem dwóch albo
trzech komisji).
Zazwyczaj - tak wynika z całorocznego planu - (za wyjątkiem lipca i sierpnia) jest jedna sesja w
miesiącu i jedno posiedzenie danej komisji. W rzeczywistości jest ich więcej. Pokazuje to tabela poniżej.
Za każdą nieobecność na ujętym w planie posiedzeniu radny traci 10% diety.

2013 rok

ilość
posiedzeń

łączny czas
trwania
posiedzeń

najkrótsze
posiedzenie

najdłuższe
posiedzenie

sesje

17 (+ 2 *)

82 h

15 min.

9h

Budżetu i Finansów

13

36 h

40 min.

6h

Rewizyjna

16

46 h

1 godz.

3h

Inwestycji

15

36 h

1,5 godz.

5h

komisje:

Edukacji, Kultury i Sportu

14

32 h

30 min

4h

Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego

11

15 h

15 min.

3 h 15 min.

Promocji

11

14 h

25 min.

2h 5 min.

Ochrony Środowiska i
Rolnictwa

16

40 h

30 min.

5h

Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej

10

12 h

40 min.

1 h 45 min

*) 2 sesje były przerwane i kontynuowane w innym terminie

Tydzień przed sesją radny otrzymuje materiały sesyjne - od kilkudziesieciu do kilkuset stron. Są to
projekty uchwał, sprawozdania, informacje. Powinien to przeczytać, przeanalizować i na komisji lub sesji
zgłosić uwagi, poprawki.

TUTAJ zestaw na najbliższą sesję. tym razem jest to 219 stron.

Radny ma prawo składać interpelacje, wnioski i zapytania. Może to zrobić w formie pisemnej (TUTAJ) lub
ustnie w trakcie sesji.

Radny należy zazwyczaj do klubu radnych. Przed sesją kluby się spotykają.

Obecnie są w RM 3 kluby:
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska - 9 radnych
Koalicja Samorządowa 6 radnych,
Niezrzeszeni Radni Mosiny - 4 osoby.
Dwóch radnych jest niezrzeszonych.

Jak widać z powyższych danych nawet przy podejściu minimalistycznym bycie radnym to rocznie śr. 52
posiedzenia trwające ok. 160 godzin, czyli miesięcznie śr. 5 - 6 posiedzeń i 16 godzin.

Oprócz w/w obowiązków radny odbiera telefony i maile od mieszkańców, stara się udzielać porad,
pomocy, pośredniczy w przekazywaniu uwag i wniosków, itp.

Więcej o pracy Rady Miejskiej w Mosinie w 2013 r. TUTAJ

Radny w naszej gminie otrzymuje dietę w wysokości ok. 1 200 zł.

Kilkakrotnie składaliśmy wnioski o obniżenie tej kwoty (ostatni wniosek w grudniu 2013 r. przy
uchwalaniu budżetu), ale wiekszość radnych nie podzieliła naszego zdania.

Poznańscy radni otrzymują około 2 300, radni powiatu ok 2 tys. Najwięcej w powiecie mają radni
gminy Kórnik - 1651 zł. W Tarnowie Podgórnym jest to kwota 800 zł., w Murowanej Goślinie 677.
Jeżeli bierzesz pod uwagę start w wyborach przyjdź kiedyś na sesję, na wybraną komisję, by przekonać
się jak to wyglada.
Wielogodzinne posiedzenia nie dla wszystkich są interesujące.
Obserwacja pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, czy jest to zajęcie dla Ciebie.
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