
INFORMACJA 
Wójta Gminy Olsztyn 

z dnia 20 października 2014 r. 
 
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady 

Gminy Olsztyn, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego 
oraz Wójta Gminy Olsztyn 

 
Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Olsztyn, posiadający orzeczenie 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), oraz wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 
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 Olsztyn. 
 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla 
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie 
zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach. 
 
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 Olsztyn najpóźniej do piątku 7 listopada 2014 roku 
 
Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu pełnomocnictwa, tj. wniosek oraz zgodę na 
przyjęcie pełnomocnictwa można pobrać w Urzędzie Gminy Olsztyn - pokój nr 7 w godzinach 
pracy urzędu lub ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Olsztyn. Do wniosku należy 
dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności, jeżeli wyborca w dniu głosowanie nie ma ukończone 75 lat. 
 
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Olsztyn 
upoważnionym przez Wójta Gminy Olsztyn 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. 
 


