Wiślica, 2011-08-31

Komunikat
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 9 października 2011 roku
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, oraz wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w tym także
wyborcy posiadający 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 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.);
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;
orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.

mają możliwość oddania swojego głosu przez wskazanego przez siebie pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządzany jest na wniosek wyborcy, wniesiony najpóźniej w 10 dniu
przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 roku. Stosowne druki będą dostępne na
stronie BIP oraz w budynku Urzędu Gminy na ul. Batalionów Chłopskich 62, parter
Ewidencja ludności w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00.
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 na posła lub senatora.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej
jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk,
wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
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