
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika 

w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 

W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym  informuje się 

mieszkańców o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum, przewidzianych 

w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112, z późn.zm). Prawo do głosowania 

za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby 

posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. 

Nr 127, poz. 721, z późn.zm), w tym również osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o: 

- całkowitej niezdolności do pracy; 

- niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

- o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

- o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 

pielęgnacyjny. 

 

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w:obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki 

zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także 

w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. 

 

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 obwodowej  komisji do spraw referendum  właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej 

pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania. 

 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. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z następującymi załącznikami: 

1. pisemną zgodą osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa; 

2. kopią aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy, 

(nie dotyczy wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat); 

3. kopią zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie 

pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie 

pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający 

pełnomocnictwa do głosowania) 

można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, I piętro – 

Biuro Obsługi Klienta, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku  do  środy  w  godzinach  7
15

- 15
15

,  w czwartek  

w godzinach  7
15 –

 17
15

, w piątek w godzinach 7
15

 – 13
15 

najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

Formularze wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do 

głosowania można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Bogumińska 4B – I piętro oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego http://bip.wodzislaw-slaski.pl w zakładce 

REFERENDA. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 4590520. 

            

 

 

        PREZYDENT MIASTA  

        MIECZYSŁAW KIECA 

http://bip.wodzislaw-slaski.pl/

