
INFORMAC JA
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z dnia 08.06.2020 r.
DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTU

PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 MAJA 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
uprzejmie  informuję  o  sposobie  realizacji  uprawnienia  głosowania  poprzez  ustanowienie
pełnomocnika :
 Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

1. wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat,
2. 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 2019 r., poz.
1172, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

• 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 о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1270);

• niezdolności  do  samodzielnej  egzystencji,  ustalone  na  podstawie  art.  13  ust.  5  ustawy
wymienionej w pkt 1;

• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej
w pkt 1;

• zaliczeniu do I gruру inwalidów;
• zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek  wyborcy. Wnioski o sporządzenie
aktu  pełnomocnictwa  do  głosowania  przyjmowane są  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Radzyniu
Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  biuro  Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu
tj. 7.15-1515 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod  nr telefonów: 56 6886001, 56 6886010, 56 6886087  i
wewnętrzny 151.
Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu
19 czerwca  2020 r. ( piątek) . Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w
ponownym  głosowaniu  (  II  tura)  ,  w  przypadku  niezłożenia  wniosku  przed  pierwszym
głosowaniem, upływa  3 lipca 2020 r. (piątek).
Formularze wniosków są do pobrania w Urzędzie Miasta i  Gminy bądź na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce wybory 2020 -  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzone na dzień  28 czerwca 2020r.
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Miasta i Gminy
(-) Krzysztof Chodubski


