ZARZt\DZENIE NR 15/2019
WOJTA GMINY NOWE MJASTO

z drua 16 kwietnia 2019 r.
w spume powolania koordynatora gminnego i operatorow informatycznej obslugi obwodowych komisji
wyborczycb

Na podstawie § 6 us!. 1 oraz ust.) uchwaty Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie warunk6w oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do
Parlamentu Europejskiego z..a.rnjdzonycb na dzien 26 maja 2019 r. ~dza sie, co nastepuje:
§ 1. I. Na koordynatora ds. obsrugi informatycznej wybor6w

powoluj~

Pana Tomasza Nowali.flskiego.

2. Na operator6w informatycznej obslugi komisji obwodowych powooluj~ osoby:
I) Justyna Malecka - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I w GOSciminie Wielkim

2) Monika Zaneta Dzielinska - Obwodowa Komisja Wyborcza NT 2 w Lalonicach
3) Adam BugaJski - Obwodowa Komisja WybOTCza Nr 3 w Nowym Miescie
4) Wioleta Leszczynska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Nowym MieScie

5) Justyna Palewska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Karolinowie

§ 2. Zadania koordynatora gminnego okre~la zalaczn.ik nr I do zarZlldzenia.
§ 3. Zadania operatora obslugi informatycznej obwodowej komisji wyborczej okresls zalacznik

Dr

2 do

zarz~dzenia.

§ 4. Z8m)dzenie wchodzi

W

Zycie z dniem podpisania.
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Zat~cznjk Nr~

do zar74dzenia Nr 15/2019

WOIT A GMINY NOWE MfASTO
z dnia 16 Icwietnia 2019 r.

Zadania koordynatora gminnego:
I) udzial w szkoleruu organizowanym przez zesp6J informatyczny delegatury Krajowego Sima Wyborczego;
2) wykonanie zadatl przewidzianych w hannonogramie testu og61nolaajowego;
3) przygotowanie instalacji sprzytu j oprogramowania oraz hJcza do publicznej sieci przesylania danych ;
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczenstwa j zabezpieczenie systemu inforrnatycznego przed
nieuprawnionym dostypem;
5) znajomosc instrukcji obsrugi systemu informatycznego;
6) wsparcie wprowadzania j aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczqcych obwod6w
gtosowania i ich granic, liczby uprawnionych do gtosowania, wydanych zaSwiadczen 0 prawie do
giosowania, spo~dzonych akt6w pemomocnictwa do gtosowania oraz wystanych pakiet6w wyborczycb;
7) wprowadzenie do systerou informatycznego danych czlonk6w (kandydat6w na cztonk6w) obwodowych
komisji wyborczych i akrualizacja ich sklad6w;
8) nadzor nad opera1orami informatycznej obsrugi obwodowych komisji wyborczych -prowadzenie
ewidencji. dystrybucja login6w i basel oraz szkolenie;

9) dystrybucja oprogramowania i plik6w definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwod6w omine;
10) zgtaszanie uwag dotyc2'1lcych dziatania systemu informatycznego oraz meldunk6w 0 gotowosci do
wyborow zespolowi infonnatycznemu deJegarury Krajowego Biura Wyborczego;

II) przygotowanie szablon6w forrnularzy protokol6w wynik6w glosowania w obwodzie (wykorzystywanych
jako projekty protokol6w wynik6w glosowania b~dz jako protokoty w sytuacji problem6w z systernem
informatycznym);
12) przekazanie operatorom infonnatycznej obstugi obwodowych komisji wyborczycb nosnik6w
informatycznych, na kt6rych powinni oni zapisac pliki z protokolami wynik6w g}osowania
w obwodzie;
uj~tych w spisie
wyborc6w omz oliczbie kart do gtosowania wydanych w trakcie glosowania(frelcwencji) oraz danych
z protokGt6w wynik6w glosowania w obwodzie;

13) nadz6r nad wprowadzaniem do systernu informatycznego danych oliczbie os6b

14) potwierdzenie przez koordynatora gminnego zgodnosci danych elektronicznych otrzymanych
Z obwodowej komisji wyborczej z protokolem wyoik6w gtosowania przekazanyro przez t y obwodow~
komisj~ wyborcZ4;
15) w sytuacji 8waryjnej -zapewnienie mozliwosci wprowadzenia danych do systemu informatycznego za
obwody, ktOre z r6mych przyczyn nie mogty tego dokonac;
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Zai'lcznik Nr1.Jdo zarnjdzeuia Nr 1512019
WOJT A GMfNY NOWE MIASTO

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zadaoia operatora informatycznej obslugi obwodowej komisji wyborczej:

I) udziat w szkoleniu z zakresu obsrugi systemu infonnatycznego;
2) wykooanie zadafl przewidziaoych w harmoDogramie testu og6lnokrajowego -jeSti
udzial wyznaczonych operator6w;
3) odbi6r loginu i hasla

stuz~cego

b~ie 00

zakladat

do logowania siy do systemu informatycznego;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczenstwa j zabezpieczenie systemu infonnatycznego przed
nieuprawniooym dostypem;
5 )przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji
publicznej sied przesylania danych i zainstalowanego oprograrnowania;

dost~pu

do

6) ustalenie z przewodnicZ1lcym obwodowej komisji wyborczej harmooogramu pracy w dniu gtosowania;
7) przekazanie, w trakcie giosowania, danych 0 liczbie os6b uj~tych w spisie wyborc6w oraz 0 liczbie
wydaoycb kart do giosowania (frekweocji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odr~bnej uchwale
Paitstwowej Komisji Wyborczej;
8) wprowadzenie wszystkich danych zawartycb w projekcie protokohl wynik6w glosowania w obwodzie;
9) umozliwienie wydruku projektu protokolu wynik6w gtosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem
bl¢6w oraz raportern oslrzezen, utatwiajllcymi sprawdzeoie zgodnosci arytmetyc211ej poprawnoSci
ustalenia wynik6w giosowania w obwodzie;
10 )wprowadzenie danych z podpisanego protokohl wynik6w glosowania w obwodzie do sieci
e1ektronicznego przekazywarua danycb;
II) zapisanie danycb z protokohl wyuik6w giosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym
nosniku danych.
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