
Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny 
 

o moŜliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 
 
                   Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Rejowiec Fabryczny, 
posiadający aktualne orzeczenie właściwego organu orzekającego o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), moŜe udzielić pełnomocnictwa do głosowania w 
jego imieniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień  9 października 2011 r. 
 
MoŜliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania stosuje się równieŜ do wyborcy, który 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 
 
Pełnomocnikiem moŜe być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Rejowiec 
Fabryczny lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.  
 
Pełnomocnictwo do głosowania moŜna przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, 
jeŜeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny 
(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małŜonek, 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 Rejowiec Fabryczny za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich – pokój Nr 12, tel. 82-5664202 , najpóźniej do czwartku 29 września 2011 r. 
 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek oraz zgodę na przyjęcie 
pełnomocnictwa pobrać moŜna w wyŜej wymienionym Referacie w godzinach pracy 
urzędu lub ze strony internetowej www.ug.rejowiec.pl  
 
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Sekretarzem Gminy Rejowiec Fabryczny  
upowaŜnionym przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny 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 Gminy jeŜeli 
wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. 
 
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od 
opłat. 

 
 

       Wójt Gminy 
/-/ Zdzisław Krupa  
 

 
 
 
 
 


