Zarz~dzenie

Nr 36/2015

W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 6 sierpnia 2015 roku
w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obslugi informatycznej
w referendum ogolnokrajowym zarz~dzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.
Na podstawie § 6 ust.3 Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015
roku w sprawie warunkow oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum
ogolnokrajowym zarZ<j.dzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 roku zarz~dza siy , co nastypuje:

§1
Powoluje si~ w Gminie Nowe Miasto gminnego koordynatora obslugi informatycznej w
osobie Pana Tomasza Nowalinskiego - pracownika Urz~du Gminy Nowe Miasto.
§2
Szczeg610wy zakres zadan dla koordynatora gminnego okresla zal~cznik do niniejszego
Zarz~dzenia.

§4
Wykonanie

Zarz~dzenia

powierza siy Urzydnikowi Wyborczemu.

§5
ZarZ<j.dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Za/qcznik do Zal'zqdzenia NI' 3612015
Wojta Gminy Nowe Miasto
z dnia 6 siel'pnia 2015 I'oku

Zadania koordynatora gminnego
koordynatora gminnego naleZy:
organizowanym przez pelnomocnika ds. informatyki

1)

i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby
obslugi rejestru wyborc6w w gminie danych dotyczqcych
obwod6w

oraz danych

3) nadz6r

liczby uprawnionych do glosowania na

nrner":",,,n

VU':.LA-U

liczbie udzielonych pelnomocnictw, liczbie zaSwiadczen, liczbie

0

danych

nad

przewodniczqcych

przewodniczqcych
referendum i

funkcyjnych

obwodowych komisji ds.

osoby

tych

os6b

zadanie obsrugi rejestru

wyborcow,

4) prowadzenie

n!f'''7n,P'I

obwodowych komisji ds.

KOltUaKtowe i ustalony spos6b dystrybucji login6w i
hasel, oprogramowania oraz
5) przeprowadzenie
komisji

informatycznej obwodowych

referendum,
oprogramowania (w przypadku

6) prowadzenie

w

publicznej przekazywania danych) i

aktualnosci danych definicyjnych,
przewodniczqcym

7)

oraz operatorom

obsrugi

loginow i hasel,

8) dystrybucja oprogramowania oraz

definicyjnych dla kai:dego obwodu

glosowania (poprzez pobranie ze stron intemetowych i
w przypadku testow,

0

ktorych mowa w

ltWOT2~enle

nosnik6w), takZe

9) przyjmowanie uwag
technicznego

dotycz~cych

operatorom

dzialania programu oraz udzielanie wsparCla

obslugi

informatycznej

obwodowych

komisji

ds.

referendum,
10)

udzielenie wsparcla pelnomocnikowi komisarza wyborczego w grmrue w
zakresie przygotowania i obslugi stanowiska do sprawdzania poprawnosci ustalenia
wynikow

glosowania

w obwodach,

w

ktorych

informatycznego oraz wysylania danych

0

nie

stosowano

wsparCla

wynikach glosowania w obwodzie z

obwodow, w ktorych niemozliwe bylo dokonanie transmisji,
11)

zglaszanie uwag

dotycz~cych

dzialania systemu pelnomocnikowi komisarza

wyborczego ds. informatyki,
12) w

przypadkach

awaryjnych

naWl~anle

kontaktu

przekazanie

informacji

pelnomocnikowi ds. informatyki komisarza wyborczego,
13)

udzial

w

przygotowaniu

przekazywania danych testowych
obwodowych

korzystaj~cych

i przeprowadzeniu
0

testow

ogolnokrajowych

wynikach glosowania ze wszystkich komisji

ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami

testow),
14) przekazanie do pelnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego wnioskow i
spostrzezen w formie raportu podsumowuj~cego przebieg testow ogolnokrajowych,
15) prowadzenie dziennika zdarzen, w ktorym

s~

odnotowywane wykonane

nastypuj~ce

czynnosci:
a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorow
obslugi informatycznej obwodowej komisji ds. referendum
uzytkownikow gminnych

obsluguj~cych

pozostalych

system WOW,

b) zglaszanie uwag do dzialania programu do pelnomocnika ds. informatyki
komisarza wyborczego, w tym usterek i awarii,
c) przekazanie,

za

przewodnicz~cym

d) przekazanie,
obwodowych

potwierdzeniem,

loginow

hasel

operatorom

oraz

obwodowych komisji ds. referendum,

oprogramowania

danych

definicyjnych

operatorom

komisji ds. referendum (pobranie ze stron internetowych,

utworzenie nosnika),

MINY

