
I N F O R M A C J A  

W związku z wyborami do jednostek samorządu terytorialnego,  

zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. 

 Wójt Gminy Gołuchów informuje, że: 

Akty pełnomocnictwa do głosowania 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 75 lat lub wyborcy 

posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 

rentowego o w tym także wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

- całkowitej niezdolności do pracy; 

- niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

- orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupie inwalidów 

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mogą głosować przez 

pełnomocnika. 

Prawa do głosowania przez pełnomocnika nie mają wyborcy przebywający                 

w zakładach opieki społecznej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych         

i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy 

głosujących korespondencyjnie. 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej 

samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej 

właściwej dla obwodu glosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do 

glosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych 

wyborach. 

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, 

jeżeli co najmniej jedna z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub 



osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku 

do pełnomocnika. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, 

wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru 

wyborców do dnia 7 listopada 2014r. (piątek)-  pok. nr 7, tel. 62 769 69 73 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 

stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca w dniu głosowania nie ma 

ukończonych 75 lat) 

- pisemna zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie 

pełnomocnictwa 

 

Wójt Gminy Gołuchów   

     /-/ Marek Zdunek 

 

 

 


