I NFO RMACJA
Prezydenta Miasta Słupska
o uprawnieniu wyborców do głosowania przez pełnomocnika
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają
prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w mieście Słupsk.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania
oraz kandydujący w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich
jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat,
siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do
pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed Prezydentem Miasta Słupska lub przed innym
pracownikiem Urzędu Miasta, upoważnionym przez Prezydenta Miasta do sporządzania aktów
pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa, wyborca będący osobą niepełnosprawną lub
który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, składa wniosek do Prezydenta Miasta Słupska
najpóźniej do dnia 15 maja 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer
PESEL, adres zameldowania wyborccy oraz osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do
głosowania, a także oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, zawierającą jej
dane osobowe oraz imię i nazwisko i dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa, w dniu głosowania nie będzie miała
75 lat
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania, wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem,
jeśli jest ona ujęta w innym rejestrze wyborców.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zameldowania wyborcy lub w innym
miejscu na obszarze miasta Słupska, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego
sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa
następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 roku,
stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Słupska lub doręczenie takiego oświadczenia
właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym,
jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje
wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Formularze można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Handlu, w pokoju Nr 12 i 13,
w godzinach pracy Urzędu.
Informacje w w/w sprawach udzielane są pod numerami telefonu: 59 8488357 i 59 8488407.

