Informacja o glosowaniu przez pelnomocnika
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

z

zarządzor mi na dzień ż5 naja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
infomuje się rnieszkaricóq że zgodnie z aft. 54 ustawy z dnia 5 styczrria 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 2l, poz. 11ż z póżn. zn.) wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepelnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
ustanowić pełnomocnika, który w jego irnieniu odda głos w wyboraclr. Głosować za poŚredrrictwem
pełnomocnika mogą również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolnoścido pracy, ustalone na podstawie art. l2 ust. 2, i niezdolnoŚci do
samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ań. 13 ust. 5 ustawy z dnia 11 grudnia 1998 r. o
emer;,turach i rentaclr z Funduszu Ubezpieczeli Społeczrrych (Dz- U. z 2009 r. Nr 153, POz, 1Ż27 z

W związku

2)

póżn. zm.);

rriezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ań. 13 ust. 5 ustawy wylnienionej
w pkt l;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. l2 ust. 5 ustawy wymieniorrej w pkt l;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej lub długotrwaĘ niezdolności do pracy w gospodarstwie rolrrym, któryln prrysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnotnoclrictwa do głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo|itej Polskiej okreśIarozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych iAdministracji z dnia 28 lipca 2011 r, w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo|itej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr l57, poz, 936).
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z następującynri załącznikami:
1. pisemną zgodą osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;

aktualnego otzeczenia właściwegoorganu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności wyborcy, a w przypadku obywatela UE niebędącego obywatelem polskim

2. kopią

tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumelrtu potwierdzającego uznanie za osobę o znacznym Iub
utniarkowanym stopniu niepełrrosprawności (nie dotyczy wyborców, którzy najpóźniej w dniu

3.
4.

głosowan ia koticząl 5 lat);

kopią zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyrazlła zgodę na przyjęcie
pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie
pełnomocnictwa, niejest wpisana do rejestru wyborców w Ę samej gminie, co wyborca udzielający
pełnomocnictwa do głosowania);
kopią dokunentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą która wyraziła zgodę na
przyjęcie pełnomocnictwa w stosulrku przysposobierria/opieki/kurateli (zńącza się wyłącznie w
przypadku, gdy taki stosunek istnieje)

można składaó w

LudrroŚci. ul. Bogumińska 48. I piętro _ Biuro obsługi Klienta, w godzinach urzędowania, tj. od
poniedziałku do środyw godzinach 7r5- l5|5, w czwańek w godzinacli '1l5 l]15, w piątek w godzinach
7'5 - l3l5 najnóźniej do dnia 15 rnaja 2014 r.
osobami upowaznionymi przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do sporządzania aktów
pełnomocnictwa do głosowania są Pani Agata Wieczorek - inspektor w Wydziale Spraw Oby"watelskich (tel.
3ż 4590524) oraz Pani lwona Kwiatoń - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich (te|. 32 45905l8).
Formularze wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie
pełnomocnictwa do głosowania można pobrać w Biurze Obsługi Klierrta Wydziału Spraw Obywatelskiclr, ul.
bogurniliska 48 _ I piętro lub w BiulÓtynie Inforrnacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
littp://bio.wodzislaw-slaski.pl w zakładce,,Wybory".
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