KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
na ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 12 lipca 2020 r.
Uprzejmie informuję, że przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy ( Dz.
U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w
imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
– wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat,
– wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz.511, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270 z późn. zm);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wyborcy, którzy nie zgłosili wcześniej wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa mogą
to uczynić na ponowne głosowanie do dnia 3 lipca 2020 r. (piątek).
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy. Wnioski o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach przyjmowane są w Urzędzie
Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica pok. Nr 3 (parter) w godzinach pracy
Urzędu tj. 7.30-15.30 w poniedziałek, środę i czwartek, 7.30 – 16.30 we wtorek i 7.3014.30 w piątek.
Formularze wniosków są do pobrania w Urzędzie Gminy bądź na stronie internetowej:
www.bip.pluznica.pl w zakładce – Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 56 6875210, 56 6875202
Wójt Gminy Płużnica
(-) Marcin Skonieczka

