
INFORMACJA 
Wójta Gminy Konopiska  

       z dnia 24 sierpnia 2011 r. 
 

 

o mo żliwo ści sporz ądzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczyp ospolitej Polskiej 

 
Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Konopiska, posiadający orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), może udzielić 
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 

 
Możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania stosuje się również do wyborcy, 

który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 
 
Pełnomocnikiem może być tylko  osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy 

Konopiska lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 
 

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 Konopiska najpóźniej do czwartku 29 wrze śnia 2011 r.   
 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek   oraz zgodę na przyj ęcie 
pełnomocnictwa pobrać można w Urzędzie Gminy Konopiska -  pokój nr 1 na 1 piętrze w  
godzinach pracy urzędu . 
 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy 
Konopiska upoważnionym przez Wójta 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 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 dotycz ące sporz ądzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania: 
 

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( Dziennik Ustaw   Nr 21, poz. 112, z późniejszymi 
zmianami); 

 
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie 

sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach:  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast  (Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 936). 

 
Wójt Gminy Konopiska 

 
       (-) Jerzy Socha 


