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ZARZADZENTE NR 470/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 2 pa2dziernika 2018 roku

w sprawie powolania operator6w informatycznej obstugi Obwodowych Komisji
Wyborczych do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz w wyborach
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zarzqdzonych na dzien
21 pa2dziernika 2018 roku.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 994 z p62n.zm.) w zwiqzku z postanowieniami g 6
ust. 1 i 4, S 7 ust. 1 i 2 oraz $ 8 uchwaty Paristwowej Komisji Wyborczej z dnia
13 sierpnia2018 r. w sprawie warunk6w oraz sposobu pomocniczego wykorzystania
techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w
wojewodztw i rad dzielnic m. st. Warszary otaz w wyborach wojtow, burmistrz6w
i prezydentow miast,

postanawiam:
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1. Powolujq operator6w informatycznej obstugi nizej wymienionych
Obwodowych Komisji Wyborczych w Czenruionce-Leszczynach, tj. :

Nr OKW: Obwodowa Komisja Wyborcza :

lmig i naanisko
operatora informatycznej

obslugiOKW:

o](Vv 1
Szkola Podstawowa nr 3
Czenrionka-Leszczyny Aleksandra Hadam

o](/u 2
Przedszkole nr 3

Czenrvion ka-Leszczyny
Aleksandra Szombara

oKVv 3
Szkola Podstiawowa nr 3
Czerwionka-Leszczyny

Andrzej Pamula

o](Vv 4 Dom Kultury
Czenrvionka-Leszczyny

Agnieszka Brudny

o](Vv 5 Klu b Mieszkahc6w,, KROKUS'
Czenuionka-Leszczyny

Kamil Gruszkiewicz

ot(/l/ 6
Szkola Podstawowa nr 1

Czenrvion ka-Leszczyny
Karol Brudny

o](/u 7 Miejski OSrodek Kultury
Czerwionka-Leszczyny Marcin Slowik

o](Vv 8 Szkola Podstawowa nr 5
Czenuionka-Leszczyny

Wolny Mirela

ot(Vv 9 Szkola Podstawowa nr 4
Czerwionka-Leszczyny Arkadiusz Szczepanek



o1(^/ 10
Pzedszkole Nr 10

Czenryionka- Leszczyny Szymon Kostelecki

o1( / 11
Pzedszkole Nr 7

Czenrionka-Leszczyny Anna Chwolka

o]<w 12
Szkola Podstawowa nr 6
Czerwionka-Leszczyny Kacper Wystemp

OKru 13
Szkola Podstawowa nr 8
Czenrionka-Leszczyny Marcin Stalmach

OKW 14
Szkola Podstawowa nr 7
Czenrionka-Leszczyny Joanna Knopik

OKW 15
Przedszkole

Be.tk
Dariusz Wesolek

otflv 16
Przedszkole

Belk Dariusz Wesolek

ot(Vv 17
SzkoNa Podstawowa

Ksiq2enice Grzegoz Mazur

ol(w 18
Szkola Podstawowa

Palowice
Damian Gaficzorz

ot<w 19
Szkola Podstawowa

Przegqdza Tomasz Wolny

o](Vv 20
Szkola Podstawowa

Stanowice
Jacek Wowra

O1$r/ 21
Szkola Podstawowa

Szczejkowice
Rafal Okun

s2
Szczegolowy zakres zadah operatora obstugi informatycznej danej Obwodowej

Kom isj i Wybo rczej okreS la zalqcznik d o n i n iejsz ego zarzEd ze n i a.
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1. W celu zapewnienia obslugi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czenrionce-Leszczynach Uchwalq Nr 412018 Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 wrze6nia 2018 roku dotyczqcej powolania
pe+nomocnika do spraw lnformatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-
Leszczynach, powolany zostal zespol informatyczny w skladzie:

Lp lmig: Nazwisko:

1 Tomasz Kostelecki

2 Wojciech Gorecki

3 Katarzyna Karwot



na czele kt6rego stoi Pelnomocnik do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czerwionce-Leszczynach Pan Tomasz Kostelecki.

2. Zadania Zespolu, o kt6rym mowa w ust. 1, okre6lone zostaly w zalqczniku do
Uchwaty Nr 4/20'18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia
13 wrzeSnia 2018 roku w sprawie powolania pelnomocnika do spraw informatyki
Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach, powolanej do
pzeprowadzenia wybor6w organ6w jednostek samorzqdu terytorialnego,
zarzqdzonych na dziefi 21 pa2dziernika 2018 roku.

s4
Za wsparcie techniczne obslugi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych

w Czenarionce-Leszczynach, powolanych do przeprowadzenia wybor6w

zazqdzonych na dzieh 21 paldziernika 2018 roku, w tym za szkolenie operator6w

w tych wyborach odpowiada zesp6l informatyczny, o kt6rym mowa w g 3.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

i Miasta
a-Laszczyny

niszewski
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BURMISTRZ
GMI\.V I VIASTA

Czerwlonl i-Leszczyny
Zalqcznik do Zarzqdzenia
Nr 470/18 Burmistna Gniny i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 2 paZdziernika 2018 r.

Zadan ia operatora obwodowej komisj i wyborczej

Do zadai operatora nalezy:

1) udzial w szkoleniu z zakresu obslugi systemu informatycznego;
2) wykonywanie zadafi przewidzianych w harmonogramie testu

og6lnokrajowego - je5li bqdzie on zakladal udzial Wznaczonych operator6w;
3) odbi6r za potwierdzeniem loginu i hasla stu2qcego do logowania siq do

systemu informatycznego;
4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie

konfiguracji dostqpu do sieci publicznej i zainstalowania oprogramowania;
5) ustalenie z przewodniczqcym obwodowej komisji wyborczej ds.

przeprowadzenia glosowania oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia
wynik6w glosowania harmonogramu pracy w dniu glosowania;

6) przekazanie w trakcie glosowania, danych o liczbie os6b objgtych w spisie
wyborc6w oraz o liczbie wydanych kart do glosowania (frekwencji), zgodnie
z wytycznymi wskazanymi w odrebnej uchwale Paistwowej Komisji
Wyborczej;

7) wprowadzenie wszystkich danych oraz umo2liwienie wydruku projektu
protokolu przekazania dokument6w obwodowej komisji wyborczej ds.
ustalenia wynik6w glosowania przez obwodowq komisjg ds. pzeprowadzenia
glosowania;

8) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokol6w
glosowania w obwodzie;

9) umo2liwienie wydruku projekt6w protokol6w glosowania w obwodzie
z ewentualnym zestawieniem blqd6w oraz raportem ostrze2e6, ulatwiajqcymi
sprawdzenie zgodno5ci arytmetycznej poprawno6ci ustalenia wynik6w
glosowania w obwodzie;

1O)wprowadzenie danych z podpisanych protokol6w glosowania do sieci
elektroniczneg o przekazywania danych ;

11)zapisania danych z protokol6w glosowania w postaci pliku na elektronicznym
noSniku danych;

12) w ptzypadku ponownego glosowania w wyborach burmistrza - ponowienie

niezbednych czynno6ci.
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