
ZARZ^DZENIE NR 71/2014
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 14 pazdziernika 2014r.

w sprawie powolania koordynatora gminnego obslugi systemu
informatycznego obwodowych komisji wyborczych oraz
operatorow systemow informatycznych OKW

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Uchwary Pahstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie okreslenia warunkow i sposobu
wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatow,
sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wqjtow,
burmistrzow i prezydentow miast zarzajdzam, co nastepuje:

§1. Do obslugi systemu informatycznego obwodowych komisji
wyborczych na terenie gminy Ostrowek, powoluje koordynatora Pana Adama
Zat^ckiego, pracownika Urz^du Gminy.

§2. Do obslugi obwodowych komisji wyborczych w zakresie
zastosowania programu informatycznego, powoluj^ operatorow systemow
informatycznych OKW w osobach:
1. Edyta Wierzbicka - pracownik Urz^du Gminy,
2. Lidia Pawlak - pracownik Urzedu Gminy,
3. Renata Jazdzyk - pracownik Urz^du Gminy,
4. Andrzej Grzybowski - pracownik Urz^du Gminy,
5. Sylwester Gawleta - pracownik Urz^du Gminy,
6. Arkadiusz Bak - pracownik DPS w Skrzynnie.

§3. Do zadan merytorycznych koordynatora gminnego nalezy:
1) udzial w szkoleniach organizowanych przez koordynatora wlasciwego dla

obszaru komisarza wyborczego;
2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemic informatycznym przez

wlasciwe komorki organizacyjne urzedu gminy danych dotycza^cych
obwodow gtosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania na
obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pehiomocnictw i liczbie
wyslanych pakietow wyborczych,

3) nadzor nad wprowadzeniem do systemu danych czkmkow (kandydatow na
czlonkow) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacjq. skladow przez
wJasciwe komorki organizacyjne urz^du gminy;

4) prowadzenie ewidencji informacji operatorow obslugi informatycznej
OKW zawierajqcej dane kontaktowe i ustalony sposob przekazywania
hasel, oprogramowania oraz danych definiujacych obwody glosowania,
okr^gi wyborcze i listy kandydatow;



5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorow OKW na obszarze gminy w
zakresie obstugi informatycznej wyborow samorza^dowych w obwodzie
glosowania;

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i wersji
danych definiuja^cych wykaz obwodow, list i kandydatow,

7) przekazanie przewodniczaeym OKW oraz operatorom obshagi
informatycznej OKW loginow i haseJ do pobrania licencji, a w sytuacji
szczegolnej przekazanie loginu i hasJa dla pobrania licencji zastepcy
przewodniczajcego;

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych defimcyjnych dla kazdego
obwodu gtosowania bez dostepu 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 defmicyjnych uwzgl^dniaja^cych
uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o
kandydatach do rad oraz kandydatow na wqjta dla obwodow
nieposiadajajsych dostepu do sieci Internet;

10) przyjmowanie uwag dotycza^cych dzialania programu oraz udzielanie
wsparcia technicznego operatorom obshigi informatycznej OKW;

11) zglaszanie uwag dotycza^cych dzialania programu koordynatorowi
komisarza;

12) w przypadkach awaryjnych nawiajzanie kontaktu i przekazanie informacji
koordynatorowi komisarza;

13) udziaf w przygotowaniu i przeprowadzeniu testow ogolnokrajowych
przekazywania danych testowych o wynikach gJosowania ze wszystkich
komisji obwodowych korzystaj^cych ze wsparcia informatycznego oraz
organizacja wprowadzania i przekazywania danych testowych z obwodow
nieposiadajajzych obshigi informatycznej;

14) przekazanie do koordynatora komisarza wnioskow i spostrzezen w formie
raportu podsumowuja^cego przebieg testow ogolnokrajowych;

15) przygotowanie wydrukow formularzy protokolow wynikow gtosowania
w obwodzie (dla ewentualnego r^cznego sporza^dzenia protokoiow);

16) w dniu gJosowania- dwukrotne przekazanie danych o liczbie osob ujejych
w spisie wyborcow oraz o liczbie wydanych kart do glosowania (tzw.
frekwencji) w sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 15 za^cznika uchwaty
Pahstwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie
trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych obwodowe
komisje wyborcze Paristwowej Komisji Wyborczej w trakcie glosowania
danych o liczbie osob uprawnionych do glosowania oraz o liczbie
wyborcow, ktorym wydano karty do gJosowania w stafych 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 zdarzen, w ktorym 53. odnotowywane wykonane
czynnosci:

a) przeprowadzenie szkolenia operatorow OKW z potwierdzeniem
uczestnictwa,

b) zglaszanie z poziomu gminy uwag do dzialania programu do
koordynatora komisarza wyborczego wJasciwego dla gminy,

c) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazanla hasel
przewodnicza^cym OKW i operatorom OKW,

d) zglaszanie do koordynatora komisarza wyborczego koniecznosci
zmiany hasel i sposoby ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

e) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorow
OKW nieposiadaja^cych doste_pu do sieci Internet;

f) przekazanie, za potwierdzeniem poprawnosci, danych defmicyjnych dla
operatorow OKW nieposiadajajcych dost^pu do sieci Internet, w tym w
ramach testow ogolnokrajowych

§4. Do zadan operatora nalezy:
1) udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;
2) udziat w wyznaczonym terminie w testach ogolnokrajowych

obejmuja^cych wprowadzenie testowych wynikow glosowania w
wyborach do rad oraz w wyborach wojta w zakresie obslugiwanego
obwodu giosowania oraz przestanie danych za posrednictwem sieci
publicznej lub przekazanie danych do pemomocnika terytorialnej
komisji wyborczej;

3) odbior za potwierdzeniem loginu i hasJa shiiajcych do pobrania Hcencji
operatora (na czas testow oraz dla obshjgi wyborow);

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie
konfiguracji dostejm do sieci publicznej i zainstalowanego
oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji
(w przypadku koniecznosci) danych defmiuja_cych wykaz obwodow, list
i kandydatow oraz sklady komisji obwodowych, z podaniem biezacej
wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemic
centralnym danych defmicyjnych;

6) ustalenie z przewodnicza^cym OKW, najpozniej w przeddzieh
glosowania, miejsca i harmonogramu pracy;

7) dwukrotne przeslanie, w dniu gtosowania, danych o liczbie osob uj^tych
w spisie wyborcow oraz o liczbie wydanych kart do gtosowania (tzw.
frekwencji);

8) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez
przewodniczajcego lub zastej>c$ przewodniczajcego OKW projektow
protokolow wynikow gk>sowania w obwodzie;



9) w przypadku wystapienia bt^dow wydrukowanie i przekazanie
przewodnicza^cemu ba^dz zast^pcy przewodnicza^cego OKW zestawienia
blejdow i ostrzezen do wprowadzonego protokoha;

10)w przypadku wystapienia ostrzezen - - wydrukowanie i przekazanie
przewodniczajcemu bajdz zastQpcy przewodniczajcego raportu ostrzezen
do wprowadzonego protokotu;

11) sygnalizowanie przewodniczajcemu bajiz zastejxy przewodniczajcego
OKW niezgodnosci liczby uprawnionych w poszczegolnych
glosowaniach, niezgodnosci danych dotycz^cych siedziby OKW lub
godzin rozpocz^cia i zakoriczenia g^osowania;

12) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczq,cemu lub
zast^pcy przewodniczajcego OKW niezb^dnej liczby egzemplarzy
protokolow wynikow glosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz
w wyborach wqjta;

13) przeslanie do systemu centralnego, zatwierdzonych licencja_ przez
przewodnicz^cego lub zast^pc? przewodniczajcego OKW, danych z
protokotow wynikow glosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz
w wyborach wqjta;

14)w przypadku niemozliwosci dokonaniatransmisji danych - zapisanie, po
zatwierdzeniu licencjq. przez przewodnicz^cego OKW, danych
z protokohi wynikow glosowania w obwodzie na zewn?trznym nosniku,
w celu przekazania wlasciwym komisjom terytorialnym;

15) w przypadku ponownego gtosowania w wyborach wojta - - ponowienie
powyzszych czynnosci (z wyjatkiem testow ogolnokrajowych).

§5. Osobom wymienionym w § 1 i 2 nalezy si^ wynagrodzenie na
podstawie zawartych z tymi osobarni odpowiednich umow cywilno-
prawnych.

§6. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.


