INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
w sprawie możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zgodnie z art. 54 Kodeksu Wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
- wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3) całkowitej niezdolności do pracy,
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający
pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
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 danych wyborach.
Do wniosku należy dołączyć:
1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał
ukończonych 75 lat;
3. 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.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 16 października 2015 r.
Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i
Gminy Łasin w godz. 7.15 – 15.15, pokój nr 10 do Pani Magdaleny Gajewskiej. Druki do pobrania
w Urzędzie bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka „Wybory do Sejmu i Senatu
RP”
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