
ZARZ^DZENIE NR 56/2018
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 18 wrzesnia 2018r.

w sprawie powotania operatorow informatycznej obslugi obwodowych komisji
wyborczych oraz okreslenia zadah pelnomocnika do spraw informatyki
gminnej komisji wyborczej gwarantujacych obsluge tych komisji
wyborczych

Na podstawie § 6 ust.4 oraz § 7 ust. 1 i 2 Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z
dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunkow oraz sposobu pomocniczego 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 (M.P. z
2018 poz. 858), w zwiazku z zarzadzonymi na dzieri 21 pazdziernika 2018 r. wyborami do rad
gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw oraz wojtow, burmistrzow i prezydentow miast
zarzadzam, co nastepuje:

§1. Do obstugi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania
wyborczego programu informatycznego, powohij^ operatorow informatycznej obsmgi OKW
w osobach:
1. Edyta Wierzbicka - pracownik Urzedu Gminy,
2. Anna Plaszczyk - pracownik Urzedu Gminy,
3. Renata Jazdzyk - pracownik Urzedu Gminy,
4. Martyna Bator - pracownik Urzedu Gminy,
5. Sylwester Gawleta - pracownik Urzedu Gminy,
6. Arkadiusz Bak - pracownik DPS w Skrzynnie.

§2. Do zadari pemomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej
gwarantujacych obsluge obwodowych komisji wyborczych nalezy:

1) udzial w szkoleniu organizowanym przez zespol informatyczny delegatury KBW;
2) wykonanie zadan przewidzianych w harmonogramie testu ogolnokrajowego;
3) przygotowanie instalacji sprzetu i oprogramowania oraz lacza do sieci publicznej;
4) zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostepem;
5) znajomosc instrukcji obslugi systemu informatycznego;
6) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemic informatycznym przez wtasciwe komorki
organizacyjne urzedu gminy danych dotyczqcych podzialu gminy na okregi wyborcze (opis
granic, liczba mandatow, krosy);
7) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemic informatycznym przez wlasciwe komorki
organizacyjne urzedu gminy danych dotyczacych obwodow glosowania i ich granic, liczby
uprawnionych do gtosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych
pemomocnictw i liczbie wyslanych pakietow wyborczych;
8) rejestracja w systemic informatycznym list i kandydatow na radnych;
9) rejestracja w systemic informatycznym kandydatow na wojta;
10) sporzadzanie projektow dokumentow rejestracyjnych, obwieszczen oraz kart do
glosowania;
11) wprowadzenie do systemu informatycznego numerow list kandydatow nadanych przez
gminne komisje wyborcze;
12) wprowadzanie do systemu informatycznego danych czlonkow (kandydatow na czlonkow)
obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja skladow;



13) nadzor nad operatorami informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych -
prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginow i hasei oraz szkolenie;
14) dystrybucja oprogramowania i plikow defmicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodow
offline;
15) zglaszanie uwag dotyczacych dzialania systemu informatycznego oraz meldunkow o
gotowosci do wyborow zespolowi informatycznemu delegatury KBW;
16) ustalenie, najpozniej w przeddzien giosowania, z przewodniczacym gminnej komisji
wyborczej harmonogramu pracy w dniu giosowania;
17) przygotowanie szablonow formularzy protokolow giosowania w obwodzie
(wykorzystywanych jako projekty protokolow giosowania badzjako protokoly w sytuacji
problemow z systemem informatycznym);
18) przekazanie operatorom informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
nosnikow informatycznych, na ktorych powinny zostac zapisane pliki z protokolami
giosowania w obwodzie;
19) nadzor nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osob ujetych w
spisie wyborcow oraz o liczbie wydanych kart do giosowania (frekwencji), danych z
protokolow przekazania dokumentow miedzy komisjami obwodowymi oraz danych z
protokolow giosowania w obwodzie;
20) potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach
giosowania w obwodach w wyborach do rady gminy z danymi z protokolow giosowania w
obwodach przekazanych przez przewodniczacych obwodowych komisji wyborczych ds.
ustalenia wynikow giosowania;
21) potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach
giosowania w obwodach w wyborach bezposrednich wqjtow z danymi z protokolow
giosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczacych obwodowych komisji
wyborczych ds. ustalenia wynikow giosowania;
22) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie mozliwosci wprowadzania danych do systemu
informatycznego za obwody, ktore z roznych przyczyn nie mogly tego dokonac;
23) sygnalizowanie przewodniczaccmu wiasciwej komisji wyborczej istotnych ostrzezeri oraz
niezgodnosci liczby uprawnionych w protokolach giosowania w obwodzie;
24) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbednej liczby egzemplarzy projektow
zestawien wynikow giosowania w okregach wyborczych oraz projektu protokolu z wyborow
do rady;
25) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbednej liczby egzemplarzy projektu
protokolu wynikow giosowania i wynikow wyborow wojta;
26) ustalenie wynikow wyborow do rady gminy oraz wynikow wyborow wojta w systemic

informatycznym;
27) w przypadku giosowania ponownego w wyborach wojta - ponowienie niezbednych
czynnosci.

§3. Do zadah operatora nalezy:
1) udzial w szkoleniu z zakresu obslugi systemu informatycznego;
2) wykonanie zadari przewidzianych w harmonogramie tcstu ogolnokrajowego — jesli

bedzie on zakladal udzial wyznaczonych operatorow;
3) odbior loginu i hasla sluzacego do logowania sie do systemu informatycznego;
4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji

dost^pu do sieci publicznej i zainstalowancgo oprogramowania;
5) ustalenie z przewodniczacymi obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia

giosowania oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wynikow giosowania
harmonogramu pracy w dniu giosowania;



6) przekazanie, w trakcie glosowania, danych o liczbie osob ujetych w spisie
wyborcow oraz o liczbie wydanych kart do gfosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi
wskazanymi wodrebnej uchwale Pahstwowej Komisji Wyborczej;

7) wprowadzenie wszystkich danych oraz umozliwienie wydruku projektu protokom
przekazania dokumentow obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wynikow gtosowania
przez obwodowa komisje ds. przeprowadzenia glosowania;

8) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokotow gtosowania
w obwodzie;

9) umozliwienie wydruku projektow protokotow gtosowania w obwodzie z
ewentualnym zestawieniem bledow oraz raportem ostrzezeh, ulatwiajacymi sprawdzenie
zgodnosci arytmetycznej poprawnosci ustalenia wynikow glosowania w obwodzie;

10) wprowadzenie danych z podpisanych protokolow glosowania do sieci
elektronicznego przekazywania danych;

11) zapisanie danych z protokolow glosowania w postaci pliku na elektronicznym
nosniku danych;

12) w przypadku ponownego glosowania w wyborach wqjta — ponowienie
niezbednych czynnosci.

§4. Osobom wymienionym w § 2 i 3 nalezy sie wynagrodzenie na podstawie
zawartych, z tymi osobami, odpowiednich umow cywilno-prawnych.

§5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

szard Turek


