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Mała szkoła w wielkiej żałobie 

Wybory prezydenckie z pełnomocnikiem
Wybory Prezydenta RP wyznaczone zostały na 
niedzielę 20 czerwca 2010 roku. Głosowanie 
odbywać się będzie w dotychczasowych loka-
lach wyborczych w godzinach 6.00-20.00.

Po raz pierwszy w tych wyborach będzie moż-
liwość głosowania przez pełnomocnika. Pełno-
mocnictwa do głosowania może udzielić wybor-
ca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenie organu rentowego, bez względu na datę 
jego wydania, jak również wyborca, który najpóź-
niej w dniu wyborów kończy 75 lat. Pełnomocnik 
do głosowania głosuje w imieniu wyborcy. Peł-
nomocnikiem może zostać osoba wskazana przez 
wyborcę i spełniająca określone warunki: musi 
być wpisana do rejestru wyborców w tej samej 
gminie, co udzielający pełnomocnictwa, lub po-
siadająca zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia. Ponadto pełnomocnictwo można przyjąć tyl-
ko od jednej osoby, wyjątkowo od dwóch osób, 
jeżeli jedna z nich jest wstępnym, zstępnym, mał-
żonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
osoby, która upoważnienie do głosowania przyj-
muje.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się 
przed Wójtem Gminy lub upoważnionym przez 
wójta pracownikiem Urzędu Gminy w Łubiance. 
Wniosek w tej sprawie należy złożyć na urzędo-
wym formularzu do Urzędu Gminy najpóźniej na 
dziesięć dni przed dniem wyborów. Do wniosku 
należy załączyć:

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego or-
ganu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełno-
sprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa 
do głosowania (nie jest wymagane udokumento-
wanie wieku wyborcy),

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomoc-
nikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) 
oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię 
(imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do 
głosowania,

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania 
wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - 
w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do re-

jestru wyborców w tej samej gminie, co udziela-
jący pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał 
ustawowych wymogów, wyborca zostanie we-
zwany do jego uzupełnienia w terminie trzech dni.

Akt pełnomocnictwa do głosowania musi zo-
stać podpisany przez wyborcę w obecności wój-
ta lub upoważnionego pracownika urzędu gmi-
ny. Wyborca może w każdej chwili cofnąć peł-
nomocnictwo.

Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania nie 
pozbawia wyborcy prawa do osobistego udzia-
łu w wyborach, z tym że wyborca, który udzie-
lił pełnomocnictwa, jeżeli chce głosować osobi-
ście, musi oddać swój głos, zanim zrobi to jego 
pełnomocnik.

Pełnomocnikiem nie może być: osoba wcho-
dząca w skład komisji obwodowej właściwej 
dla obwodu głosowania osoby udzielającej peł-
nomocnictwa do głosowania, osoba będąca mę-
żem zaufania, jak również osoba będąca kandy-
datem na prezydenta RP.

Mirosława Rozwadowska

Uczniowie SP w Warszewicach godnie uczcili pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Złożyli swoje wpisy do księgi kondolencyj-
nej, wyłożonej w Urzędzie Gminy (zdjęcie z lewej) oraz przygotowali apel „Za tych strąconych z nieba wołaniem zza grobu – dziękujemy Bogu”


