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Zarządzenie Nr 16/2010
WÓjta Gminy Że|azk6w
z dnia 18 maja 2010 r
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
Na podstawie$ 6 ust.3 uchwĘ Paflstwowej Komisji Wyborczej z dnia
26 kwietnia 2010 r w sprawie zasad i sposobu wykorrystania elektronicznego
systemu przesyłaniai przetwatzaniadanych o wynikach głosowaniai wynikach
wyborÓw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzieil
20 czerwca 2010 r ( M.P. Nr 33, poz 478 )

$1

Ustanawia się PaniąBogumiłę Kot zatrudnionąw Urzędzie Gminy Że|azkowie
na stanowisku informatyka koordynatorem gminnym odpowiedzialnym za
szkolenie operatorÓw obsfugi informatycznej obwodowych komisji
wyborczych i wsparcie techniczneobsłogi informatycznej tych komisji
-w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zatządzonych na dzie 20
czerwca 2010 r.

$2

Zahes zada koordynatora gminnego zawiera załączrtikdo niniejszego
zarządzenia.

$3

Zarządzeniewchodziw Życiez dniem podpisania

łź

Załączniknr l
Zadania koordYnatora gminnego
Do zadarikoordynatoragm'innegonależy:
l) uttziałw szkoleniuorganizowanymprzez koordynatoraokręgowego,
2) nadz r nad wprowadzaniemi aktualizacjąw systemieinformatycznymdanych dotyczących
obwodÓw głosowaniai ich granic oraz liczĘ uprawnionych do głosowaniaprzez osoby
rcaIinĄącezadatueciągłeobsługirejestruwyborcÓq
3) nattzÓr nad wprowadzeniemdo systemu danych członk w (kandydatÓw na członkÓw)
obwodowychkomisji wyborczych i aktualŁacją składÓwkomisji przez osoby realizujące
zadanieciągłeobsługirejestruwyborcÓw'
4) prowadzenie ewidencji operatorÓw obsługi informatyczr:leJ obwodowych komisji
wyborczych zawierającejdanekontaktowei ustalony sposÓb dysĘbucji loginÓw i hasełdo
pobranialicencji, oprogramowaniaoraz danychdefrniujących'
5) przeprowadzenieszkolenia dla operator w obsfugi informaĘcznej obwodowych komisji
wyborczycĘ
6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowarregooprogramowania i aktualnościdanych
defrniująpychwykaz obwodÓw i kandydatÓw,
przewodniczącymobwodowych komisji wyborczych oraz operatoromobsługi
7) p.rfekazal]Je
informatyczrrejobwodowychkomisji wyborczych loginÓw i hasełdo pobranialicencji'
8) tlysĘbucja oprogramowaniaoraz dystrybucjadanych definicyjnych dla każdegoobwodu
głosowania (poptzez pobranie ze stron intemetowych, utworzenie nośnikÓw)' takźe
w przypadkutestÓw,o ktÓrym mowa w punkcie 14,
9) przyjmowarrieuwag dotyczącychdziałaniaprogramuoraz udzielanie wsparciatechnicztego
operatoromobsfuglhformaĘcznej obwodowychkomisji wyborczych'
10)udzielenie wsparcia pełnomocnikowi okęgowej komisji wyborczej upoważnionemu
łlobadaniazgodnościaryfinetycznejwynikÓwgłosowaniawzakesieprzygotowania
i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawnościustalenia wynikÓw głosowania
w obwodach,w ktÓrych nie stosowanowsparcia infomratycznegooraz wysyłaniadanych
o wynikach głosowaniaw obwodzie z obwodÓw, w ktÓrych niemożliwe było dokonanie
transmisji,

11)wprowaclzaniedo systemu infonnatycaego danych osÓb uprawnionych do głosowania
i o liczbie wyborcÓw,ktÓrym wydano karty do głosowanią
72)zgłaszanteuwag dotyczącychdaałaniaprogramukoordynatorowiokręgowemrq
l3)w przypadkachawaryjnychnawiąganiekontaktu i przekazanieinformacji koordynatorowi
olręgowemu,

L4)udział w ptzygotowaniu i przeptowadzeniu w testach ogÓlnokrajowych ptzekazywanla
danych testowych o wynikach

głosowania ze wszystkich

komisji

obwodowych

korzystaj ących ze wsparcia infonrraty cłrlego (wedfug zasad ptzekazanych w odrębnym

trybie),
Ll)ptzekazartte do koordynatora okręgowego wnioskÓw i spostrzeięil w formie raportu
podsumowującego przebieg testÓw ogÓlnokraj owych,
l6)prowadzenie dziennika zdarze , w ktÓrym są odnotowywane wykonane następujące
czynności:
a) przeprowadzenieszkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
b) zgłoszenieuwag do działaniaproglamu do koordynatora okręgowego, w tym usterek
i awarii,
c) przekazanie,za potwierdzeniem, loginÓw i hasełdo pobrania licencji operatorÓw,
d) ptzekazanie, za

potwierdzeruęm' oprogramowania dla

operatorÓw komisji

obwodowy ch onz przewo dni czących obwodowyc h komi sji wyb orczy ch,
e) przekazałie, za potwierdzeniem, danych definiujących

dla

poszczegÓlnych

obwodÓw.

iNowak

