
 
O B W I E S Z C Z E N I E 

BURMISTRZA   GMINY   I   MIASTA   JASTROWIE 
z  dnia 17 września 2014  roku 

 
Na podstawie art. 16 §1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 
zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informacj ę o możliwości głosowania przez pełnomocnika  
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

 

 

Do dnia 7 listopada 2014r. wyborca niepełnosprawny 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 2010r. Nr 214, poz. 
1407 ze zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może 
udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.  Wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

 
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,  

co udzielający pełnomocnictwa do głosowania (czyli osoba wpisana do rejestru wyborców gminy i 
miast Jastrowie) lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania,  jeżeli przepisy szczególne 
dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia. 

 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej  

dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie 
zaufania, jak również kandydaci w wyborach.  

 
Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania aktu pełnomocnictwa: 
− wniosek zawierający nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, nr 

ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma 
być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, 
których dotyczy pełnomocnictwo do glosowania, 

− kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, 

− pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię 
(imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania; 

 
 

                                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta 
 
                                                                                                          / - /   Piotr Wojtiuk 

 


