GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Głosować przez pełnomocnika może osoba uprawniona do udziału w wyborach
samorządowych.
Głosować przez pełnomocnika w wyborach samorządowych mogą tylko osoby
niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 511, 1000, 1076), w
tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:








całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy wymienionej w pkt 1;
całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1;
zaliczeniu do I gruру inwalidów;
zaliczeniu do II grupy inwalidów;
osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. które są uprawnione do udziału
w wyborach samorządowych 2018 r. tj. wpisane do stałego rejestru wyborców
(posiadające zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Wschowa
lub wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek, na podstawie decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa)

 osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodzie głosowania
utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej.
Kto może być pełnomocnikiem?:


Pełnomocnikiem może być osoba która jest uprawniona do udziału w wyborach
samorządowych 2018 r. , wpisana do stałego rejestru wyborców (posiadająca
zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Wschowa lub wpisana do
rejestru wyborców na swój wniosek, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i
Gminy Wschowa). Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru
wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.

Kto nie może być pełnomocnikiem?:
 pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej
właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do
głosowania.
 mąż zaufania,
 obserwator społeczny,
 osoba kandydująca w wyborach.
Od ilu osób można przyjąć pełnomocnictwo?:
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli

co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn,
córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
W przypadku osób „obcych” pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.
Dokumenty, które należy złożyć celem uzyskania aktu pełnomocnictwa:
 wniosek;
 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem;
 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania ( nie
dotyczy osób, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat).
Dokumenty składa się najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów: termin upływa w
dniu 12 października 2018r.
Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu,
w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26
października 2018r.
Załączniki:
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Do pobrania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa:
 I piętro, pokój nr 18,
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