
INFORMACJA 

Wójta Gminy Opatów 
z dnia  26 października 2010 r. 

 

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady 

Gminy Opatów, Rady Powiatu kłobuckiego Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta 

Gminy Opatów 

 Wyborca, mieszkaniec gminy Opatów, posiadający orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego,  

tj. orzeczenie o: 

 1)     całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na 

podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

 2)     orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

 3)     orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

 a także osoby o stałej albo długoletniej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 

którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą ustanowić pełnomocnika, który w imieniu 

wyborcy odda głos w wyborach. 

 Możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania stosuje się również do wyborcy, który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 

 Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie: 

 1)     w dniu 21 listopada 2010 r. (w wyborach do Rady Gminy Opatów,  Powiatu 

kłobuckiego,  Sejmiku Województwa Śląskiego i  Wójta Gminy  Opatów ) i w dniu 

ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie przeprowadzana), gdy akt pełnomocnictwa 

zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania; 

 2)     w dniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy  Opatów  (tzw. II tura 

wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania. 

 Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców gminy   Opatów 

 Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub 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. 

 Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta 

Gminy  Opatów  najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, to jest do piątku 12 listopada 

2010 r. Jeżeli będzie przeprowadzana II tura wyborów to wniosek należy wnieść najpóźniej 

do czwartku 25 listopada 2010 r. 



 Wniosek pobrać można w Urzędzie Gminy  Opatów  -  ul. Tadeusza Kościuszki 27   w 

godzinach pracy urzędu. 

 Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy Opatów  lub pracownikiem 

Urzędu Gminy Opatów  upoważnionym przez Wójta Gminy  Opatów   do sporządzania aktów 

pełnomocnictwa do głosowania. 

 Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy 

udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze 

miasta/gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa. 

 Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od 

opłat. 

 Akty prawne dotyczące sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do 

organów jednostek samorządu terytorialnego: 

 1)     ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 176, poz. 1190); 

 2)     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 

r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

(Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1146). 

 

                                                                                                            Wójt Gminy  Opatów 

                                                                                                           mgr inż. Bogdan Sośniak 

 


