
KOMUNIKAT

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby uprawnione do głosowania przez pełnomocnika:
− w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1497, z późn. zm.),
− wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być  tylko  osoba  wpisana  do rejestru  wyborców w tej  samej  gminie,  co 
udzielający  pełnomocnictwa  do  głosowania  (czyli  osoba  wpisana  do  rejestru  wyborców gminy 
Wleń) lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące 
danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.
Pełnomocnikiem  nie  może  być  osoba  wchodząca  w  skład  komisji  obwodowej  właściwej  dla 
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, 
jak również kandydaci w wyborach.

Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania aktu pełnomocnictwa:
− wniosek,
− kopię  aktualnego  orzeczenia  właściwego  organu  orzekającego  o  ustaleniu  stopnia 

niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
− pisemną  zgodę  osoby  mającej  być  pełnomocnikiem,  zawierającą  jej  nazwisko  i  imię 

(imiona)  oraz  adres  zamieszkania,  a  także  nazwisko  i  imię  (imiona)  osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania,

− kopię  zaświadczenia  o  prawie  do  głosowania  wydanego  osobie  mającej  być 
pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej 
samej  gminie  co  udzielający  pełnomocnictwa  do  głosowania  i  przepisy  szczególne 
dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnictwa  udziela  się  przed  pracownikiem  Urzędu  Miasta  i  Gminy  we  Wleniu 
upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń do sporządzania aktów pełnomocnictwa do 
głosowania.
W celu sporządzania aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców gminy Wleń 
składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta i  Gminy we Wleniu w godzinach pracy urzędu: 
poniedziałek  - w godz. 8.00 – 16.00
wtorek-piątek – w godz.7.30 – 15.30,
najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r.
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