CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

10 komitetów wyborczych
Data: 2014-09-09
Autor: Małgorzata Kaptur
Wczoraj zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu. Już
wiadomo, że kandydatów z terenu gminy Mosina będzie zgłaszało 10 komitetów. Swoją gotowość
wyborczą zgłosiło 5 stowarzyszeń (w tym również nasze) i 5 komitetów wyborczych wyborców. W
wyborach samorządowych w 2010 r. kandydatów na radnych i burmistrza zgłaszały tylko 4 komitety.

Zmiana ordynacji wyborczej polegająca m.in. na wybieraniu radnych w jednomandatowych okręgach
wyborczych spowodowała, że każdy zainteresowany kandydowaniem mógł utworzyć własny komitet.
Wydawało się, że takich osób, a co za tym idzie komitetów będzie bardzo dużo.
Tak jest w sąsiedniej gminie Kórnik - aż 12 komitetów ma w swej nazwie nazwisko kandydata. W naszej
gminie jest tylko jeden taki komitet. O dziwo, nie założył go pewien "niezależny" radny, który mówił o
tym wielokrotnie. Zdecydowana większość mosińskich komitetów wybrała nazwę sugerującą większe
plany niż start jednej osoby.
Póki co, nie wiadomo, ilu będzie kandydatów na radnych. Dowiemy się tego 8 października.
W poprzednich wyborach o 21 mandatów ubiegało się w naszej gminie 142 kandydatów, a w Luboniu aż
184.
Nie wiadomo też jeszcze ilu będzie kandydatów na burmistrza.
W 2002 r. było 8 kandydatów, w 2006 - 6, w 2010 - 4.
Czas na zgłaszanie kandydatów jest do 17 października.
Spis mosińskich komitetów wyborczych pokazuje, że wiele nowych osób, grup, w dodatku w różnych
punktach gminy interesuje się sprawami gminy. To bardzo pozytywne zjawisko. Jest szansa na "przypływ

świeżej krwi".
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W gminie Dopiewo wielka mobilizacja - zarejestrowało się aż 16 komitetów, w tym komitet obecnej p.
wójt, Zofii Dobrowolskiej.
W sąsiednim Kórniku działa 15 komitetów (aż 11 z nazwiskiem kandydata - prawdopodobnie na
radnego i 1 z nazwiskiem obecnego burmistrza Jerzego Lechnerowskiego).
W gminie Kostrzyn (17 tys. mieszkańców) zarejestrowało się aż 13 komitetów.
W Tarnowie Podgórnym (20 tys. mieszk.) - podobnie jak w Mosinie powstało 10 komitetów.

W gminach:
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Czerwonak i Komorniki - zarejestrowano tylko 4 komitety.
Buk, Kleszczewo, Pobiedziska, Puszczykowo, Stęszew - 5 komitetów
Suchy Las - 6
Luboń, Murowana Goślina, Rokietnica, Swarzędz - 7 komitetów.

Można więc nasze mosińskie pospolite polityczne ruszenie określić jako ponadprzeciętne.

Partie polityczne zarejestrowały swoje komitety w Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z tym liczba
komitetów wzrośnie jeszcze zapewne o PSL.
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