
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny

ZARZADZENTE NR 195/20

Burmistrza Gminy i M iasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 czerwca 202O roku

w sprawie powolania Miejskiego Zespolu lnformatycznego otaz ustanowienia
Koordynatora gminnego obslugi informatycznej w wyborach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zazqdzonych na dziei 28 czenrvca 2020 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) w zwiqzku z postanowieniami
$ 6 ust. 3 i 4 Uchwaty Nr 16212020 Pafistwowej Komisji Vfborczej z dnia 8 czenvca
2020 roku w sprawie warunk6w oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki
elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zazEdzonych na
dziefi 28 czerwca 2020 roku.

postanawiam:

s1.

W wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzqdzonych na dzieh
28 czewvca 2020 roku, na l-szq i ewentualnq ll-gq turg wybor6w, powolujg Miejski
Zesp6l lnformatyczny w skladzie:

1) Wojciech G6recki,
2) Tomasz Kostelecki.

2. Koordynatorem gminnym ustanawiam Pana Wojciecha G6reckiego - czlonka
Miejskiego Zespolu lnformatycznego.
3. Majqc na uwadze postanowienia $ 6 ust. 3 Uchwaty Nr 16212020 Paistwowej
Komisji Wyborczg z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie warunk6w oraz sposobu
pomocniczego wykozystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dziei 28 czerwca 2020 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 zazqdzenia.

s3.

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia

'it
*'-,,,,it,a"

Brlmisrrz
Gmirle i Miasta

Czenryi/nf,a-Leszczvn,

,al4thni.."*',



Zadania Miejskiego Zespolu lnformatycznego, w tym Koordynatora gminnego:

1 . Udzial w szkoleniu z wykorzystaniem Srodkow komunikacji elektronicznej
organizowanym przez zespol informatyczny delegatury Krajowego Biura
\At\lborczego;

2. \Afukonanie zadafi pzewidzianych w harmonogramie testu og6lnokrajowego;
3. Pzygotowanie instalacji spzqtu i oprogramowania onz lqcza do publicznej sieci

przesylania danych;
4. Pzestrzeganie ustalonych zasad bezpieczehstwa, w szczeg6lnosci

uwiezytelniania dwuskladnikowego przy logowaniu do systemu informatycznego
oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostgpem.

5. ZnajomoS6 instrukcji obslugi systemu informatycznego;
6. Wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych

dotyczqcych obwod6w glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do
glosowania, wydanych za6wiadczerl o prawie do glosowania, sporzqdzonych
akt6w pelnomocnictwa do glosowania oraz wyslanych pakiet6w wyborczych;

7. Udzial we wprowadzeniu do systemu informatycznego danych os6b, kt6re
zglosity zamiar glosowania korespondencyjnego;

8. Udzial we wprowadzeniu do systemu informatycznego danych czlonk6w
(kandydat6w na czlonk6w) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich
sklad6w;

9. Udzial we wprowadzaniu do systemu informatycznego danych o terminach
pierwszych posiedzeri oraz szkolefi obwodowych komisji wyborczych;

10.Nadz6r nad operatorami informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
-prowadzenie ewidencji, dystrybucja login6w i hasel oraz szkolenie (stacjonarnie
bqd2 z v,rykorzystaniem Srodk6w komunikacji elektronicznej);

'l 1. Dystrybucja oprogramowania i plik6w definicyjnych z danymi wyborczymi dla
obwodow offline;

12. Zglaszanie uwag dotyczqcych dzialania systemu informatycznego otaz
meldunk6w o gotowoSci do wybor6w zespolowi informatycznemu delegatury
Krajowego Biura Wyborczego;

13. Przygotowanie szablon6w formularzy protokol6w glosowania w obwodzie
z wlaSciwymi danymi (wykorzystywanych, jako projekty protokolow glosowania
bqd2 jako protokoly w sytuacji problem6w z systemem informatycznym);

14. Przekazanie operatorom informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
noSnikow informatycznych, na kt6rych powinni oni zapisa6 pliki
z protokolami glosowania w obwodzie;

15. Nadz6r nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie os6b
ujqtych w spisie wyborc6w oraz o liczbie kart do glosowania wydanych w trakcie
glosowania (frekwencji) oraz danych z protokol6w glosowania w obwodzie;

16. Potwierdzenie zgodnoSci danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej
komisji wyborczej z danymi z kopii protokol6w glosowania przekazanych Wzez le
obwodowq komisjq wyborczq;

17.W sytuacji awaryjnej -zapewnienie mo2liwo6ci wprowadzenia danych do systemu
informatycznego za obwody, ktore z r6znych przyczyn nie mogty tego dokona6;

l S. Sygnalizowanie przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczej istotnych
ostrzezef oraz niezgodnosci liczb w protokolach glosowania w obwodzie.
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Zalqcznik
do Zaz4dzenia Nr 195/2020
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 czenrtrca 2020 roku
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