Głosowanie przez pełnomocnika
Formularze wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub ze strony BIP tegoż Urzędu.
Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z załącznikami składa się
w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku (do 3 lipca 2020 roku – tylko w przypadku II
tury wyborów) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania (formularze dostępne w WSO i na stronie BIP);
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca
udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat);
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta
w rejestrze wyborców Gminy Miasta Łowicza).
Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również
ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzane.
Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania
skończy 60 lat lub wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie
organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Miasta
Łowicza lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być:
- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- mąż zaufania;
- kandydat na Prezydenta RP.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miejskiego
w Łowiczu upoważnionym przez Burmistrza Miasta Łowicza do sporządzania aktów
pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze
gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie
najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu
Miejskiego w Łowiczu upoważnionemu przez Burmistrza Miasta Łowicza do sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej
obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
W związku z pandemią COVID-19 i jednocześnie istniejącą możliwością głosowania
korespondencyjnego przez wszystkich wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Miasta
Łowicza (zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – do dnia 16 czerwca 2020 r.)
prosimy o rozsądne rozważenie wyboru tej opcji głosowania zamiast pełnomocnictw, które
wiążą się z wizytą urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy.

