OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MARCISZÓW
z dnia 31 lipca 2015r
o głosowaniu przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na
dzień 6 września 2015 r.
Na podstawie art.54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 318)
i n f o r m u j ę , co następuje:

Niepełnosprawna osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a także osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat
może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania odbywającego
się w obwodach głosowania, które utworzone będą w zakładach opieki zdrowotnej (Nr 11 i Nr 12),
a także w przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania
korespondencyjnego.
Pełnomocnikiem może być tylko 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, jeśli 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.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek osoby uprawnionej do udziału w referendum,
wniesiony do Wójta Gminy Marciszów najpóźniej w 9 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28
sierpnia 2015 r.
Do wniosku załącza się:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli osoba uprawniona do
udziału w referendum udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych
75 lat;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem;
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli
osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w Gminie Marciszów.
Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do udziału
w referendum udzielającej pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy,
jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum zwróci się o to we wniosku.
Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo do cofnięcia udzielonego
pełnomocnictwa do głosowania. Następuje ono przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem
referendum, tj. do 4 września 2015 r. stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Marciszów lub
doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu
głosowania .
Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że
zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Druki wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie
pełnomocnictwa do głosowania dostępne są w Urzędzie Miasta, pokój 16 (parter).
Wójt Gminy Marciszów

