
Zarzqdzenie NrOOSO/ 580/2014

WA.JT GMINY POPIEL6W w6J*a Gminy Popielow
VVUU * ^ z dnia 23 wrzesnia 2014 r.

w sprawie powotania koordynatora do spraw informatycznej obstugi wyborow do rad gmin, rad
powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wojtow,
burmistrzow i prezydentow miast zarza_dzonych na dzien 16 listopada 2014 r.

Na podstawie § 2 ust.l pkt. 3 lit a uchwaty Paristwowej Komisji Wyborczej z
dnia 22 wrzesnia 2014 roku w sprawie warunkow i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w
wyborach do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w
wyborach wojtow, burmistrzow i prezydentow miast, zarzqdzam co naste^puje:

§1

1. Celem zapewnienia obstugi systemu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad
powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wojtow,
burmistrzow i prezydentow miast zarzqdzonych na dzien 16 listopada 2014 r. na koordynatora
gminnego powotuJQ Pana Dariusza Cieckiewicza- pracownika Urze.du Gminy w Popielowie

2. Szczegotowy zakres zadan okreslony zostat w zatqczniku Nr 7 Uchwaty Panstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 22 wrzesnia 2014 roku.

§2

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podje_cia

'tsiynski



Zatqcznik nr 7

Zadania koordynatora gminnego

Do zadari koordynatora gminnego nalezy:

1) udziat w szkoleniach organizowanych przez koordynatora wtasciwego dla obszaru komisarza

wyborczego;

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemic informatycznym przez wtasciwe komorki

organizacyjne urz^du gminy danych dotycza_cych obwodow gtosowania i ich granic, liczby

uprawnionych do gtosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych

petnomocnictw i liczbie wystanych pakietow wyborczych,

3) nadzor nad wprowadzeniem do systemu danych cztonkow (kandydatow na cztonkow)

obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja. sktadow przez wtasciwe komorki organizacyjne

urz^du gminy;

4) prowadzenie ewidencji informacji operatorow obstugi informatycznej OKW zawierajqcej dane

kontaktowe i ustalony sposob przekazywania haset, oprogramowania oraz danych

definiujqcych obwody gtosowania, okreji wyborcze i listy kandydatow;

5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorow OKW na obszarze gminy w zakresie obstugi

informatycznej wyborow samorzqdowych w obwodzie gtosowania;

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i wersji danych definiuj^cych

wykaz obwodow, list i kandydatow,

7) przekazanie przewodniczqcym OKW oraz operatorom obstugi informatycznej OKW loginow i

haset do pobrania licencji, a w sytuacji szczegolnej przekazanie loginu i hasta dla pobrania

licencji zast^pcy przewodniczqcego;

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla kazdego obwodu gtosowania bez

dostQpu do sieci Internet (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nosnikow),

takze w przypadku testow, o ktorym mowa w punkcie 13;

9) dystrybucja aktualizowanych plikow definicyjnych uwzgl^dniaja.cych uzyskane od koordynatora

komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatow na wojta

(burmistrza, prezydenta miasta) dla obwodow nieposiadajgcych dost^pu do sieci Internet;

10) przyjmowanie uwag dotycza.cych dziatania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego

operatorom obstugi informatycznej OKW;

11) zgtaszanie uwag dotyczqcych dziatania programu koordynatorowi komisarza;

12) w przypadkach awaryjnych nawiqzanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi

komisarza;



13) udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu testow ogolnokrajowych przekazywania danych

testowych o wynikach gtosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystajqcych ze

wsparcia informatycznego oraz organizacja wprowadzania i przekazywania danych testowych z

obwodow nieposiadajqcych obstugi informatycznej;

14) przekazanie do koordynatora komisarza wnioskow i spostrzezeri w formie raportu

podsumowuja.cego przebieg testow ogolnokrajowych;

15) przygotowanie wydrukow formularzy protokotow wynikow gtosowania wobwodzie (dla

ewentualnego r^cznego sporza_dzenia protokotow);

16) w dniu gtosowania - dwukrotne przekazanie danych o liczbie osob uj^tych w spisie wyborcow

oraz o liczbie wydanych kart do gtosowania (tzw. frekwencji) w sytuacji, o ktorej mowa w pkt.

15 zatqcznika uchwaty Paristwowej Komisji Wyborczej z dnia ... wrzesnia 2014 r. w sprawie

trybu i sposobu przekazywanra przez komisarzy wyborczych obwodowe komisje wyborcze

Paristwowej Komisji Wyborczej w trakcie gtosowania danych o liczbie osob uprawnionych do

gtosowania oraz o liczbie wyborcow, ktorym wydano karty do gtosowania w statych obwodach

gtosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m. st.

Warszawy oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast w 2014 r.;

17) prowadzenie dziennika zdarzeri, w ktorym sq odnotowywane wykonane czynnosci:

a) przeprowadzenie szkolenia operatorow OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgtaszanie z poziomu gminy uwag do dziatania programu do koordynatora komisarza

wyborczego wtasciwego dla gminy,

c) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haset przewodniczqcym OKW i

operatorom OKW,

d) zgtaszanie do koordynatora komisarza wyborczego koniecznosci zmiany haset i sposoby

ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

e) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorow OKW

nieposiadajqcych dost^pu do sieci Internet;

f) przekazanie, za potwierdzeniem poprawnosci, danych definicyjnych dla operatorow OKW

nieposiadajqcych dost^pu do sieci Internet, w tym w ramach testow ogolnokrajowych.


