ZARZl\DZENIE Nr 32/2019

WOJT A GMINY SOCHOCIN
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie powolania koordynatora gminnego oraz operator6w obwodowych komisji
- -- - - --.-:=----
_ __ _ wyb_orczych w wyborach posl6w do Pariamentu EUl'opejskiego zarzqdzonych na dzien
26 maja 2019 roku

- -

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
-- - ( Oz. U. z 2019 poz. 684) w zwiqzku z _~ 6~7_Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie warunkow oraz sposobu pomocniczego wykorzystania
techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzqdzonych na dzien
26 maja 2019 roku z a r z q d z a silt, co nastypuje:
-§ 1. 1. Powoluje siy Pana Kamila D<tbrowskiego - pracownika Urzydu Gminy Sochocin na

koordynatora gminnego gwarantujqcego obslugtr infonnatycznq obwodowych komisji
wyborczych na terenie gminy Sochocin w wyborach do Parlarnentu Europejskiego
zarzqdzonych na dzien 26 maja 2019 roku.
2. Zadania koordynatora gminnego okrdla sitr w zalqczniku nr 1 do zarzqdzenia.

§ 2. Powoluje sitr operatorow infonnatycznych obslugi obwodowych komisji wyborczych na
terenie gminy Sochocin w wyborach
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarzqdzonych na dzien 26 maja 2019 roku w skladzie:
1) Kamil Wojciechowski - pracownik Urztrdu Gminy Sochocin
- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Sochocinie;

2) Agnieszka Ewa Wronska - pracownik Urzydu Gminy Sochocin
- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Sochocinie;
3) Katarzyna Jasinska - pracownik Urzydu Gminy Sochocin
- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Smardzewie;
4) Boguslawa Perkowska - pracownik Szkoly Podstawowej w Koioztr biu
- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Kolozybiu.

§ 3. Zadania operatorow infonnatycznych,

0

ktorych mowa w § 2 okresla sitr w zalqczniku

nr 2 do zarz,!dzenia.

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy koordynatorowi gminnemu.
---" . . ..

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal<J.cznik nr 1 do zarz<J.dzenia
Zadania koordynatora gminnego:
1) udzial w szkolerriu -organizowanym- przez zespol informatyczny delegatury Krajowego
Biura Wyborczego;
2) wykonanie zadan przewidzianych w harmonogramie testu

og61nokr~joweg~

__ _ _ _ _ _

3) przygotowanie instalacj i sprzytu i oprogramowania oraz l~cza do publicznej sieci
przesylania danych;
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczenstwa i zabezpieczenie systemu
informatycznego przed nieuprawnionym dostypem;
-

--

5) znajomosc instrukcji obslugi systemu informatycznego;
6) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczl:!cych
obwod6w glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania, wydanych
zaswiadczen 0 prawie do glosowania, sporzl:!dzonych akt6w pelnomocnictwa do glosowania
oraz wyslanych pakiet6w wyborczych;
7) wprowadzenie do systemu informatycznego danych czlonk6w (kandydat6w na czlonk6w)
obwodowych komisji wyborczych i aktuaIizacja ich skladow;
8) nadz6r nad operatorami intormatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
- prowadzenie ewidencji, dystrybucja login6w i hasel oraz szkolenie;
9) dystrybucja oprogramowania i plik6w definicyjnych z danymi wyborczymi dIa obwod6w
offline;
10) zglaszanie uwag dotycz<J.cych dzialania systemu informatycznego oraz meldunk6w
o gotowosci do wybor6w zespolowi informatycznemu delegatury Krajowego Bima
Wyborczego;

11) przygotowanie szablon6w formularzy protoko16w wynik6w glosowania w obwodzie
(wykorzystywanych jako projekty protokol6w wynik6w glosowania bl:!di: jako protokoly
w sytuacji problem6w z systemem infolmatycznym);
12) przekazanie operatorom informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
nosnik6w informatycznych, na kt6rych powinni oni zapisac pliki z protokolami wynik6w
glosowania w obwodzie;
13) nadz6r nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych 0 liczbie os6b ujytych
w spisie wyborc6w oraz 0 liczbie kart do glosowania wydanych w trakcie glosowania
(frekwencji) oraz danych z protoko16w wynik6w glosowania w obwodzie;
14) potwierdzenie przez koordynatora gminnego zgodnosci danych elektronicznych
otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokolem wynik6w glosowania
przekazanym przez ty obwodowl:! komisjy wyborczq;

15) w sytuacj i awaryjnej - zapewnienie mozliwosci wprowadzenia danych do systemu
informatycznego za obwody, ktore z roznych przyczyn nie mogly tego dokonac;
16) sygnalizowanie przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczej istotnych ostrzezen
oraz niezgodnosci liczb w protokole wynik6w glosowania W obwodzie.

Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia
Zadania operatora in{oJ'l!13.rycznej obslugi 9bwodowej komisji

wyborc~ej:___ _

1) udzial w szkoleniu z zakresu obslugi systemu informatycznego;
2) wykonanie zadan przewidzianych w hannonogramie testu og6lnokrajowego - jesli ber dzie
on zakladal udzial wyznaczolLych Dperator6w;

3) odbi6r loginu i hasla

sluz~cego

do logowania siy do systemu informatycznego;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczenstwa i zabezpieczenie systemu
informatycznego przed nieuprawTIionym dosterpem;
5) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji -dosterpu
do publicznej sieci przesylania danych i zainstalowanego oprogramowania;
6) ustalenie z
glosowania;

przewodnicz~cyrn

obwodowej komisji wyborczej hannonogramu pracy w dniu

7) przekazanie, w trakcie glosowania, danych 0 liczbie os6b ujertych w spisie wyborc6w oraz
o liczbie wydanych kart do glosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanyrni
w odrybnej uchwale Panstwowej Komisji Wyborczej;
8) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projekcie protokolu wynik6w glosowania
w obwodzie;
9) umozliwienie wydruku projektu protokolu wynik6w gtosowania w obwodzie
z ewentualnym zestawieniem blyd6w oraz raportem ostrzezen, ulat\Viaj~cymi sprawdzenie
zgodnosci arytmetycznej poprawnosci ustalenia wynik6w glosowania w obwodzie;
10) wprowadzenie danych z podpisanego protokolu wynikow glosowania w obwodzie do
sieci elektronicznego przekazywania danych;
11) zapisanie danych z protokolu wynik6w glosowania w obwodzie w postaci pliku na
elektronicznym nosniku danych.

