
INFORMACJA 

Wójta  Gminy WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 

do Rady Gminy Wręczyca Wielka, Rady Powiatu Kłobuckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego 

i Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może 

udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 

2018 r. Możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej 

w dniu głosowania kończy 75 lat. 

 

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować: głosowanie w dniu 21 października 2018 r. do Rady Gminy 

Wręczyca Wielka Rady Powiatu Kłobuckiego, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka, ponowne głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie przeprowadzana).  

 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Wręczyca Wielka. 

Pełnomocnictwo do głosowania 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 

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania Wyborca składa wniosek w Urzędzie Gminy we 

Wręczycy Wielkiej (pok.2) najpóźniej do  12 października 2018 r. Jeżeli będzie przeprowadzana II tura 

wyborów to wniosek należy wnieść najpóźniej do 25 października 2018 r. 

 

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka  -  ul. Sienkiewicza 1, (pok.2) w godzinach pracy 

Urzędu lub ze strony internetowej www.wreczyca-wielka.pl – Wybory. 

Do wniosku  załącza się: 

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, 

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem. 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem lub pracownikiem  Urzędu  Gminy 

upoważnionym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka  do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. 

 
Akty prawne dotyczące sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1)  Kodeks wyborczy – rozdz. 7 - ustawa z 5 stycznia 211 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) 

2) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w spr. wzorów informacji o terminie 

wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości 

głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o 

wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast). 

 

                                                              Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

                                                                        Henryk Krawczyk 

 

http://www.wreczyca-wielka.pl/

