Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP
1. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach,
ma wyborca ujęty w rejestrze wyborców gminy Luzino i posiadający:
1) orzeczenie
o
znacznym
lub
2) orzeczenie organu rentowego o:

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności;

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• zaliczeniu do II grupy inwalidów;
3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i której przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny;
4) wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.
2. Pełnomocnikiem moŜe być osoba: wpisana do rejestru wyborców gminy Luzino lub
posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
3. Pełnomocnikiem nie moŜe być:
• osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania
osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
• mąŜ zaufania zgłoszony przez komitet;
• kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.
4. Sposób udzielenia pełnomocnictwa:
1) Pełnomocnictwo do głosowania moŜna przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób,
jeŜeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn,
córka, wnuk, wnuczka, itd.), małŜonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
2) Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy Luzino lub przed
upowaŜnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa Kierownikiem Referatu
Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie.
3) Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz ze wzorem zgody na przyjęcie
pełnomocnictwa jest dostępny w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy – Luzino ul.
10 Marca 11 oraz na stronie Internetowej: www.luzino.pl.
4) Do wniosku naleŜy dołączyć:
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeŜeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie
będzie miał ukończonych 75 lat;
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania, złoŜoną na odpowiednim formularzu,
• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej
pełnomocnikiem, jeŜeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców gminy Luzino.

być

5) W postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborcę reprezentuje
osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, chyba, Ŝe we wniosku zostanie
zastrzeŜone inaczej. JeŜeli wyborca nie moŜe lub nie umie złoŜyć podpisu na wniosku
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła

zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. JeŜeli wniosek spełnia warunki ustawowe, Kierownik
Referatu Spraw Obywatelach UG uzgadnia termin i miejsce sporządzenia aktu
pełnomocnictwa, wyborcy udzielającego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy wyborca zwróci
się o to we wniosku, sporządzenie aktu pełnomocnictwa moŜe odbyć się poza miejscem jego
zamieszkania – jednak tylko na terenie gminy Luzino.
Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy w Luzinie, Referat Spraw Obywatelskich ul. 10 Marca 11.
Termin składania wniosku:
• do dnia 10 czerwca 2010 r. - gdy pełnomocnictwo obejmuje tzw. I turę wyborów
(głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r.), przy czym moŜna równocześnie złoŜyć odrębny
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania na tzw. II turę wyborów
(głosowanie w dniu 4 lipca 2010 r.);
• do dnia 24 czerwca 2010 r. - gdy pełnomocnictwo obejmuje tylko tzw. II turę wyborów
(głosowanie w dniu 4 lipca 2010 r.).
5. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
• złoŜenie najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r., a w
przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania - do dnia 2 lipca 2010 r. stosownego
oświadczenia; lub
• doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu
głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania moŜe zagłosować osobiście, pod
warunkiem, Ŝe zrobi to wcześniej niŜ pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
• śmierci lub utraty prawa do wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania
lub pełnomocnika;
• gdy pełnomocnik przestanie być wpisany do rejestru wyborców gminy Luzino;
• gdy pełnomocnik wejdzie w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa;
• gdy pełnomocnik zostanie zgłoszony jako mąŜ zaufania przez komitet;
• gdy pełnomocnik jest kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej;
• wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa do
głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu moŜe zagłosować
osobiście, pod warunkiem, Ŝe zrobi to wcześniej niŜ pełnomocnik.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. Nr
72 z 2010 r., poz. 467), od art. 49a do art. 49h oraz art. 88ia, art. 88ib;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie
sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
66, poz. 426)
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