INFORMACJA
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 13 października 2014r.

o prawie wyborcy do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika
W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast,
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. informuję, Ŝe prawo
udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przysługuje wyborcy posiadającemu
orzeczenie o:
1. 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 2011 r. Nr 127, poz.
721z późn. zm.);
2. 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 2013 r. poz. 1440 z późn.
zm.);
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13
ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2;
4. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2
ustawy wymienionej w pkt 2;
5. zaliczeniu do I gruру inwalidów;
6. zaliczeniu do II grupy inwalidów.
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika przysługuje równieŜ
osobie stale albo długotrwale niezdolnej do pracy w gospodarstwie rolnym, której
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a takŜe osobie, która najpóźniej w dniu
głosowania kończy 75 lat. Pełnomocnikiem moŜe być tylko osoba wpisana do
rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do
głosowania.
Do wniosku załącza się:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie
pełnomocnictwa;
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu
stopnia niepełnosprawności;
• kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która
wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki,
kurateli, gdy taki stosunek istnieje.
Wniosek wraz z ww. dokumentami naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miasta Kętrzyn –
Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu. Akt pełnomocnictwa do głosowania
sporządza się na wniosek wyborcy złoŜony najpóźniej w dniu 7 listopada
2014r.

UWAGA:
1. Pełnomocnictwo do głosowania, co do zasady, moŜna przyjąć tylko od jednej
osoby. Pełnomocnictwo do głosowania moŜna przyjąć od dwóch osób, jeśli co
najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małŜonek, brat, siostra lub osoba
pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do
pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem nie moŜe być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej
właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do
głosowania, a takŜe męŜowie zaufania, jak równieŜ kandydaci w danych
wyborach.
3. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania
poprzez złoŜenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Miasta Kętrzyn – Biuro
Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 pokój
nr 3 najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 14 listopada 2014 r.
lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej komisji obwodowej w dniu
głosowania.
4. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania moŜe głosować
osobiście w lokalu wyborczym, jeŜeli pełnomocnik wcześniej nie oddał głosu.
Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa do
głosowania.
5. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku
głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalu i
domu pomocy społecznej
oraz w przypadku zgłoszenia przez wyborcę
niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.
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