
         DRUK NR 952 

projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia  marca 2023 roku 

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 383 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Odmawia się wygaszenia mandatu Radnej Rady Miasta Konina Krystyny Leśniewskiej 

w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia utraty prawa wybieralności przez 

radną, o którym mowa w art. 383 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – 

Kodeks wyborczy. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

Opiniował radca prawny 

R. Szatkowski 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia marca 2023 roku 

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  

W dniu 2 marca 2023 roku do Przewodniczącego Rady Miasta Konina wpłynęła 

informacja mieszkańca o utracie przez radną Krystynę Leśniewską prawa 

wybieralności z uwagi na to, że nie mieszka w Koninie i aktualnym miejscem jej stałego 

zamieszkania jest miejscowość w sąsiedniej gminie na terenie powiatu konińskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta przekazał sprawę do Komisji Statutowej Rady Miasta 

Konina. 

Istotnym jest, że bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego jest powiązane z faktem stałego 

zamieszkiwania na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie z faktem 

zameldowania, czy posiadania na jej obszarze nieruchomości. Decydujące dla 

ustalenia stałego miejsca zamieszkania kandydata w wyborach samorządowych jest 

przebywanie fizyczne w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem oraz 

zamiar stałego pobytu w tym miejscu oraz okoliczność gdzie koncentrują się bieżące 

sprawy takiej osoby. 

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku utraty prawa wybieralności lub 

nieposiadania go w dniu wyborów. Niespełnienie przez radnego przesłanki stałego 

zamieszkiwania w dniu wyborów bądź też odpadnięcie tej przesłanki po wyborze na 

radnego, oznacza nieposiadanie prawa wybieralności w dniu wyborów lub utratę tego 

prawa, co skutkuje wygaśnięciem mandatu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza rada, 

w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 

mandatu. 

Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy ustalić, czy spełniona jest 

przesłanka „stałego zamieszkiwania” na obszarze gminy i umożliwić radnemu złożenie 

wyjaśnień.  

Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 roku wysłuchała stron. 

W toku wyjaśnień radna złożyła oświadczenie, że zamieszkuje w Koninie od ponad 

40 lat w jednym miejscu, ale musiała podjąć decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, 

nadal jednak pozostaje mieszkanką osiedla Zatorze. Przy tym zmianie uległ jedynie 

adres, pod którym zamieszkuje. 

Radna podkreśliła, że od wielu lat działa na rzecz osiedla „Zatorze”, na którym mieszka 

i którego nie zamierza opuścić, a na rzecz mieszkańców osiedla podejmuje się wielu 



inicjatyw. Jest członkiem rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zatorze” oraz prowadzi przy spółdzielni Klub wsparcia dzieci i młodzieży chorych na 

cukrzycę typu 1.  

Radna pozostaje również czynna zawodowo pracując dodatkowo w przychodni 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. 

Radna poinformowała również, że nabyła nieruchomość poza Koninem, która obecnie 

nie jest miejscem jej zamieszkania. Radna nie zamierza opuszczać miasta Konina, 

które pozostaje miejscem jej zamieszkania z zamiarem stałego pobytu. 

W wyniku dyskusji nie zdecydowano o skierowaniu sprawy do przeprowadzenia 

czynności sprawdzających przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Konina. 

W głosowaniu: 3 radnych „za”, 2 radnych „wstrzymujących się” od głosownia - Komisja 

Statutowa przyjęła oświadczenie radnej i zdecydowała, że zaproponuje Radzie Miasta 

Konina podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego. 

Z tego powodu podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący 

Komisji Statutowej 

Wiesław Steinke 


