
Zarzlldzenie Nr 12 12015 

W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 23 kwietnia 2015 roku 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, 

• 

Na podstawie art , I56 § I ustawy z dnia 5 styeznia 2011 roku Kodeks wyborczy IDz.U. 
Nr 21, poz.112, z pM n.zm.l oraz § 6 ust.3 Uchwaly Parlstwowej Komisji Wyborczej z dnia 
20 kwietnla 2015 roku w sprawie dopuszczenia mozliwosci wykorzystania techniki 
elekrronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z.a.J74dzonych na dzien 10 
maja 20 15r. oraz okrdlenia warunk6w i sposobu jej wykorzystania zar~ co nastc:rpuje: 

§ 1 

Powoluje si~ w gminie Nowe Miasto koordyoatora gminncgo w osobie Paoa Tomasza 
Nowalinskiego odpowiedzialnego za szkolenie operator6w obslngi ioformatycznej 
obwodowych komisji wyborczych i wsparcie tecboiczne obslugi informatycznej tych 
komisji jak tel. peloomocoika okr~owej komisji wyborczej w gminie. 

§2 

Szczegolowy zakres zada.rl dla koordynatora gminnego okresla za.l",cznik do niniejszego 
.la.m}dzenia. 

• 
§3 

Przepisy Zar7..qdzenia stosuje s iC( taki.e w ponownym glosowaniu w wyborach Prezydenla 
Rzeczypospolitej Polskiej . 

§4 

Wykonanie Zarz¥izenia powierza siCf pel:nomocnikowi do spraw wybor6w w Gminie 
Nowe Miasto. 

§5 

~dzerue wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Zall}cznik 

do Zal"Zljdzenia Nr 1212015 

z dnia 23 kwietnia 2015 roku 

Zadania koordynatora gminnego 

• 

Do zadan koordynatora gmionego nalety: 

I) udzial w szkoleoiu organizowanym przez pelnomocnika ds. infonnatyki OKW 

koordynatora okrtrgowego, 

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujllce 

zadanie obsrugi rejestru wyborc6w danych dotyczqcych obwod6w glosowania i ich granic, 

liczby uprawnionych do glosowania na obszarze grniny oraz danych a liczbie udzielonych 

pelnomocnictw, liczbie zaSwiadczen, liczbie wyslanych pakietow wyborczych, 

3) 	nadz6r nad wprowadzeniem do syslemu danych os6b funkcyjnych - przewodnic24cych 

zast~pc6w przewodnicL4Cych - obwodowych komisji wyborczych i aktualizacjt( Iyeh danych 

przez osoby realizujC}ce zadanie obsrugi rejestru wyborc6w, 

4) 	 prowadzenie ewidencji operator6w obstugi informatycznej obwodowych komisji 

wyborczych zawierajqcej dane kontaktowe i ustalony spos6b dystrybucji loginow i baseJ, 

oprogramowania oraz danych definiuj'lcych, 

5) 	 prz.eprowadzerue szkolenia dJa operator6w obstugi informatycznej obwodowych kornisji 

wyborczych, 

e 6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprograrnowania (w przypadku wsparcia w 

obwodach bez dostypu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualnosci daoych 

definicyjnych, 

7) przekazanie przewodniczqcym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obstugi 

informatycznej obwodowych komisj i wyborczych loginow i hasel, 

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla kaZdego obwodu glosowanla 

(poprzez pobranie ze strOD intemetowych i utworzenie nosni.k6w), takZe w przypadku 

test6w, 0 kt6rym mowa w punkcie 14, 

9) przyjmowanie uwag dotycUj,cych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego 

operatorom obsrugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, 

10) udzie lenie wsparcia pelnomocnikowi ok.r~gowej komisji wyborczej, powolanemu w trybie 

art. 173 ustawy z dnia 5 stycmia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w zakresie przygotowania 

i obslugi stanowiska do sprawdzania poprawnosci ustalenia wynik6w glosowania 

W obwodach, w kt6rych nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysylania danych 



o wynikach g1osowania W obwodzie z obwod6w, w kt6rych nlemozliwe by to dokonanje 

transmISJL, 

11)w dniu glosowania - dwukrotne przekazarue danych 0 liczbie os6b ujC(tych w spisie 

wyborc6w oraz 0 liczbie wydanych kart do glosowania (12w. frekwencji) w trybie 

okrdlonym w uchwale Paitstwowej Kornisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie 

trybu L sposobu przekazywania przez okr~gowe i obwodowe komisje wyborcze Panstwowej 

Komisji Wyborczej, w trakcie glosowania, danych 0 liczbie os6b uprawnionych do 

glosowania oraz 0 liczbie wyborc6w, kt6rym wydano karty do glosowania w stalych 

obwodach glosowarua utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolilej 

Polskiej, zarz~dzonych na dzien 10 maja 2015 r.), 

12) zglaszanie uwag dotycz~cych dziatania systemu koordynatorowi okrygowemu, 

13) w przypadkach awaryjnych nawi~e kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi 

okrygowemu, 

14) udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu test6w og61nokrajowych przekazywania danych 

testowych 0 wynikach glosowania oraz 0 liczbie os6b ujytych w spisie wyborcow i liczbie 

wydanych kart do gtosowania (okreSlanych mianem frelcwencji) ze wszystkich komisji 

obwodowych korzystaj'lcych ze wsparcia infonnatycznego (zgodnie ze scenariuszami 

testow), 

15) przekazanie do koordynatora okrC(gowego vmiosk6w spostrzezen w formie raportu 

podsumowujCJcego przebieg les16w ogolnokrajowych, 

16) prowadzenie dziennika zdarzen, w kt6rym S'l odnotowywane wykonane nastC(puj'lce 

czynnosci: 

a)przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczeslructwa) szkolenia operatorow obstugi 

infonnarycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostatych Ui:ytkownik6w 

gminnych obslugujqcych system WOW, 

b) zgtaszanie uwag do dzialania programu do koordynatora okrl(gowego, w tym usterek 
. . . 
J awanJ , 

c) przekazanie, za potwierdzeniem. login6w i hasel operatorom oraz przewodnicUlcym 

obwodowych komisji wyborczych, 

d) przekazanie, oprograrnowania i danych defmicyjnych operalorom obwodowych 

komisji wyborczych (pobranie ze S[ron intemetowych, utworzen.ie nosnika), 
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