
B URMISTFTZ
GMTNY i  MIASTA

Czenlionka-Lesaczyny
Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszc zyny

z dnia 5 wrze6nia 2011 r.

w sprawie powolania koordynatora gminnego oraz operator6w obslugi
informatycznej obwodowych komisji wyborczyc[ w obwodach utworzonych na
obszarze Gminy i Miasta Czerwiont<i-Leszizyny i zapewnienia im obslugi
i techniczno-materialnych warunk6w pracy w wyborach do sejm'u
Rzeczypospolitei Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Folskiej zarzqdzoiych
na dzief 9 pa1dziernika 2011 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1gg0 r. o samorz qdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1sg1 z poZniejsiymi
zmianami), w zwiqzku z art. 156 S 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. ry 21 , poz. 112) oraz g 6 ust. 1-4 uchwily panstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunk6w i sposobu wykoizystania
techniki elektronicznei oraz trybu przekazywania danych za po6rednictwem sieci
elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej ido senatu Rzeczyposporitej porskiej (M.p Nr63, po=. oot)

postanawiam:

sl
W celu zapewnienia obstugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
w Czerwionce-Leszczynach i zapewnienia im obslugi techniczno-materialnych
warunkow pracy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarz4dzonych na dziefi I pa2dziernika 2Oj1 r. powolac:

1) Pana wojciecha G6reckiego na koordynatora gminnego,
2) operator6w obstugi informatycznej ni2ej wymienionyth obwodowych komisji

wyborczych w Czenryionce-Les zczy nach:

ZARZADZENTE NR 280/11

Obwodowa Komisja
Wvborcza Nr

Imig i nazwisko

I Boguslaw Zelazny

2 Krzysztof Kalinowski
a
J Kamil Gruszkiewicz

4 Katarzyna Strzelczyk

5 Izabela Cebula

6 Marcin Slowik

Dobroslawa Adamczyk

8 Gabriela Salamon

9 Kamil Zawalski

10 Anna Chwolka



l l Ewa Pochopieri

t2 Miroslawa Stgpieri

I J Wojciech Wlodarczyk

l4 Mirela Wolny

l 5 Rafal Okun

16 Tomasz Radecki

t7 Bogdan Burek

l 8 Jacek Furmanek

t9 Tomasz Wolnv

20 Jacek Wowra

s2
Szczegolowy zakres zadan koordynatora gminnego okre6la zalqcznik nr 1
do nin iejsz ego zarzEdzenia.

s3
Szczegolowy zakres zadan operatora obstugi informatycznej obwodowej komisji
wyborczej okreSla zalqcznik nr 2 do niniejszego za"zqdzenia.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Czerwionka-Loszozyny
Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 280/11

Burmistza Gminy i Miasta Czenruionka-

Leszczyny zdnia 5 wrzeSnia 2011 r.

Szczeg6lowy za kres zadan koordynato ra gm i n neg o :

1. wprowadzenie i przechowywanie danych o liczbie wyborcow, o liczbie

udzielonych pelnomocnictw do glosowania, o liczbie wydanych zaSwiadczefi

o prawie do gtosowania oraz o liczbie wyslanych pakietow wyborczych,

2. przekazanie, w trakcie gtosowania, danych o liczbie os6b uprawnionych

do gtosowania ujgtych w spisach wyborcow oraz o liczbie wydanych

wyborcom kart do glosowania,

3. udzial w szkoleniach organizowanych przez koordynatora okrqgowego,

4. przeprowadzen ie szkolenia operatorow obstugi informatycznej obwodowych

komisji wyborczych,

5. wsparcie techniczne operator6w obslugi informatycznej tych komisji,

6. prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obstugi informatycznej

obwodowych komisji wyborczych zawierajqcej dane kontaktowe, ustalony

sposob przekazywan ia hasef , oprog ramowan ia oraz danych defi n i ujqcych

obwody gfosowania i listy kandydatow na post6w

do Sejmu RP i kandydat6w na senator6w do Senatu RP,

7. rejestracja w systemie informatycznym operatorow obstugi informatycznej

obwodowych komisji wyborczych, dystrybucja hasel

dla nich i przewodniczqcych obwodowych komisji wyborczych,

8. dystrybucja oprogramowania do obwodowych komisji wyborczych na obszarze
gminy oraz nadzor nad wersjami aktualizacyjnymi oprogramowania,

9. dystrybucja plikow definicyjnych dla obwodowych komisji wyborczych
(pobieranie i udostgpnianie plikow),

l0.przygotowanie wydrukow formulazy protokofow wynikow glosowania

w obwodzie (dla ewentualnego rgcznego sporzqdzenia protokolow),

ll.zglaszanie uwag dotyczqcych dzialania programu do koordynatora

okrggowego,

12.w przypadkach awaryjnych nawiqzanie kontaktu z koordynatorem okrqgowym,



13' udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu w okre6lonym terminie test6w
og6lnokrajowych z przeka4nrania danych z testowych protokotow komisji
obwodowych,

14'przekazanie do koordynatora okrqgowego wnioskow i spostrze2en w formie
raportu podsumowuiqcego przebieg test6w ogol nokrajowych,

1 5. przyjmowanie meld unk6w od operatorow obstugi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualnoSci
danych definiujqcych wykaz obwod6w i kandydatow.
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B URI\,{ISTRZ
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Czerwionka-Loszczyny
Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 2g0l11
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka_
Leszczyny z dnia 5 wrzesnia 2011 r.

szczegotowy zakres zadan operatora obslugi informatycznej

obwodowej komisji wyborczej:

1 - udzialw szkoleniu organizowanym przezkoordynatora gminnego,

2. udzial w testach ogotnokrajowych obejmujqcych wprowadzenie testowych
wynikow glosowania w obwodziew wyborach do sejmu Rp ido senatu Rp
oraz przeslanie danych za poSrednictwem sieci publicznej lub przeka zanie
danych do pelnomocnika okrggowej komisjiwyborczej w wyznaczonym
terminie,

3. potwierdzenie odbioru hasla operatora,
4' przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostgpu

do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych

danych definiujqcych obwody gfosowa nia oraz kandydatow na poslow
do sejmu RP i kandydat6w na senator6w do senatu Rp, z podaniem
biezqcej wersji oprogramowania oraz daly wygenerowania w systemie
centralnym danych definicyjnych,

6. ustalenie, najpo2niej w przeddzieri glosow ania, z przewodn iczqcym
obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,

7. dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczqcego
oKW projektow protokol6w wynikow glosowania w wyborach do Sejmu Rp
ido Senatu RP,

8. w przypadku wystqpienia btqdow - wydrukowanie i przekazanie
przewodniczqcemu obwodowej Komisji wyborczej zestawienia btgdow
i ostrzezefi do wprowadzonego protokolu,

9. w przypadku wystqpienia ostrze2efi - wydrukowanie i przekazanie
przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczej raportu ostrzezeri
do wprowadzonego protokolu,

1 0. sygnalizowanie przewodniczqcemu obwodowej komisji wyborczej
niezgodnosci liczby uprawnionych w poszczegolnych glosowaniach,
niezgodnoSci danych dotyczqcych siedziby komisji lub godzin rozpoczqcia



i zakonczenia glosowania,

1 1 . przy gotowan ie, wyd ru kowan ie i przekazanie przewod n iczqcem u kom isji
niezbqdnej liczby egzemplarzy protokolow wynikow glosowania w obwodzie,

l2.przeslanie do wlasciwego se*era, po wprowadzeniu certyfikatu przez
przewodniczqcego, danych z protokolow wynikow grosowania w obwodzie.

13.zapisanie, po zatwierdzeniu certyfikatem przezprzewodniczqcego komisji,
danych z protokotu wynik6w glosowania w obwod zie nazewngtrznym
noSniku.
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