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Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny
z dnaa 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie powolania miejskiego zespolu informatycznego oez ustanowienia
koordynatora gminnego obslugi informatycznej w wyborach posl6w do Parlamentu
Europejskiego zazqdzonych na dzien 26 maja 2019 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia I marca 1990 roku

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 506) w zwiqzku z postanowieniami

$ 6 ust. 3 i4 Uchwaty Nr 40/2019 Paistwowej Komisji Wyborczqz dnia 8 kwietnia
2019 roku w sprawie warunk6w oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki
elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzqdzonych na dziei
26maja 2019 roku,

postanawiam:

s1.

1. W wyborach posl6w do Parlamentu Europejskiego, zatzqdzonych na dzieh
26 maja 2019 roku, powolujq Miejski Zesp6t lnformatyczny w skladzie:

1) Wojciech G6recki,
2) Tomasz Kostelecki.

2. Koordynatorem gminnym ustanawiam Pana Wojciecha G6reckiego - czlonka
M iejskiego Zespotu lnformatycznego.
3. Majqc na uwadze postanowienia $ 6 ust. 3 Uchwaty Nr 40/2019 Pahstwowej
Komisji Wyborczq z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie warunk6w oraz sposobu
pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarzqdzonych na dzieh 26 maila 2019 roku, Koordynator gminny stoi
na czele Miejskiego Zespolu lnformatycznego, o kt6rym mowa w ust.1.

s2.

Zadania Koordynatora gminnego oraz Miejskiego Zespolu lnformatycznego,
o kt6rych mowa w $ 1, okre6la zalqcznik do niniejszego zarz4dzenia.

s3.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik
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Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zadania koordynatora gminnego oraz miejskiego zespolu informatycznego:

1) udzialw szkoleniu organizowanym Wzez zespol informatyczny delegatury

KBW;

2) wykonanie zadai przewidzianych w harmonogramie testu og6lnokrajowego;

3) przygotowanie instalacji sprzgtu i oprogramowania oraz lqcza do sieci
pzesylania danych;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeistwa i zabezpieczenia systemu
informatycznego przed nieuprawnionym dostgpem;

5) znajomo6d instrukcji obslugi systemu informatycznego;
6) wsparcle wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych

dotyczqcych obwod6w glosowania iich granic, liczby uprawnionych do
glosowania na obszarze gminy wydawanych zaSwiad czer\ o prawie do
glosowania, sporzqdzanych akt6w pe{nomocnictwa do glosowania oraz
wyslanych pakiet6w wyborczych ;

7) wprowadzanie do systemu informatycznego danych czlonk6w (kandydat6w

na czlonk6w) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja sklad6w;

8) nadz6r nad operatorami informatycznej obslugi obwodowych komisji
wyborczych - prowadzenie ewidencji, dystrybucja login6w i hasel oraz
szkolenie;

9) dystrybucja oprogramowania i plik6w definicyjnych z danymi wyborczymi dla

obwodow offline;

l0) zglaszanie uwag dotyczqcych dzialania systemu informatyczneg o oraz

meldunk6w o gotowo5ci do wybor6w zespolowl informatycznemu delegatury

KBW;
11) pzygotowanie szablon6w formularzy protokol6w glosowania w obwodzie

(wykorzystywanych jako projekty protokol6w wynik6w glosowania bqd2 jako

protokoly w sytuacji problem6w z systemem informatycznym);

12) pzekazanie operatorom informatycznej obstugi obwodowych komisji

wyborczych no6nik6w informatycznych, na kt6rych powinny zostad zapisane

pliki z protokotami glosowania w obwodzie;

13) nadz6r nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie

os6b ujqtych w spisie wyborc6w oraz o liczbie wydanych kart do glosowania

(frekwencji), danych z protokol6w przekazania dokument6w miqdzy komisjami

obwodowymi oraz danych z protokol6w glosowania w obwodzie;



l4) potwierdzenie pEez koordynatora gminnego zgodno6ci danych

elektronicznych otrzymywanych od obwodowej komisji wyborczej

z protokolem wynik6w glosowania przekazanym pzez le obwodowq komisjq

wyborczq;

15) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie mo2liwo6ci wprowadzania danych do

systemu informatycznego za obwody, kt6re z r62nych ptzyczyn nie mogly tego

dokona6;

l6) sygnalizowanie przewodniczqcemu wlaSciwej komisji wyborczej istotnych

ostrzezeh oraz niezgodnoSci liczb w protokole wynik6w glosowania

w obwodzie.


