Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miejski Śmigla
pl. Wojska Polskiego 6 (pokój nr 21 na I piętrze)
tel. 65 5186 911
Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek 07:00 – 16:00
Wtorek 07:00 – 15:00
Środa 07:00 – 15:00
Czwartek 07:00 – 15:00
Piątek 07:00 – 14:00

Prawo do głosowania przez pełnomocnika:
Wyborcy posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem
pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
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:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) 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.
Wymagane dokumenty:
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa, wyborca wpisany do rejestru wyborców w Gminie Śmigiel
składa wniosek do Burmistrza Śmigla (wzór w załączeniu).
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 17 maja 2019 r. Do wniosku
należy dołączyć:
pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór w
załączeniu);

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeśli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał
ukończonych 75 lat;
kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli
osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w Lesznie.

Dodatkowe informacje:
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca
we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na terenie gminy Śmigiel.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Następuje to przez:
1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Burmistrzowi Śmigla,
lub;
2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod
warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę
powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w
zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach
studenckich.
UWAGA! Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania
korespondencyjnego!
Opłaty:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 );
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1724);
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 365).

