ZARZ{DZENIE

Nr 35/10

BurmistrzaMiasta i Gminy Sztum
z dnia 17 maja20l0 r.
w sprawieustanowieniakoordynatoragminnego
Na podstawie$ 6 ust. 3 uchwaly ParistwowejKomisji Wyborczej z dnia26
kwietnia 2010 r. w sprawie zasadi sposobuwykorzystaniaelektronicznegosystemu
przesylaniai przetwarzaniadanych o wynikach glosowania i wynikach wybor6w
PrezydentaRzeczypospolitej
Polskiej,zarzqdzonych
na dzieh2j czerwcaZjlj r.
(M.P. Nr 33, poz. 478)zarzqdzam,co nastEpuje:
$ l
UstanawiamPanaTomaszaZasadzkiegokoordynatoremgminnym obslugi
informatycznejobwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzqdzonych
na dzieh20 czerwca20l0 r. na obszarze
gminy Sztum.

$2
Koordynatorgminny jest odpowiedzialnyza szkolenieoperator6wobslugi
informatycznejobwodowych komisji wyborczych i wsparcietechniczneobslugi
informatycznej tych komisj i.

$3
Szczeg6lowy zakres zadah koordynatora okreSla zalqcznik do zarzqdzenia.

$4
Zarzqdzenie
wchodziw Zyciez dniempodpisania.

i Gminy Sztum

Zalqcznrk do zarzqdzeniaNr 35/10
BurmistrzaMiasta i Gminy Sztum
r.
z dnia 17.05.2010
Ztdania koordynatora gmin nego
Do zadahkoordynatora gminnego nale2y:
l) Udzial w szkoleniuorganizowanymprzezkoordynatoraokrEgowego,
2) Przeprowadzanieszkoleniadla operator6wobslugi informatycznejobwodowych komisji
wyborczych,
3) Wprowadzeniei aktualizowaniesklad6w obwodowychkomisji wyborczych w systemiePlatforma
4)
5)

6)
7)
8)

wyborcza,
Wprowadzeniei aktualizowaniedanych o operatorachobstugi informatycznejobwodowych
komisji wyborczych w systemiePlaforma wyborcza,
Prowadzenieewidencji informacji o operatorachobslugi informatycznejobwodowychkomisji
wyborczych zawieraj4cejdane kontaktowe,ustalonyspos6bdystrybucji login6w i haseldo
pobranialicencji, oprogramowaniaoraz danych definiuj 4cych,
Prowadzenieewidencji wersji zainstalowanegooprogramowaniai aktualnoScidanych
definiuj4cychwykaz obwod6w i kandydat6w,
Przekazanie,za potwierdzeniem,login6w i haseldo pobranialicencji przezoperator6wi
przewodniczqcych obwodowych komisji wyborczych,
Dystrybucja oprogramowantaoraz dystrybucjadanychdefinicyjnych dla kaZdegoobwodu
glosowania(poprzezpobranieze stron internetowych,utworzenienoSnik6w);takZew przypadku

test6w,o kt6rym mowa w punkcie 12,
9) Przyjmowanie uwag dotycz4cych dzialzr:iaprogramu orczudzielaniewsparcia technicznego
operatoromobslugi informatycznejobwodowych komisji wyborczych,
l0) Zglaszanieuwag dotycz4cych dziabnia programu koordynatorowi okrggowemu,
I l) W przypadkach awaryjnych nawi4zanie kontaktu i przekazanieinformacji koordynatorowi
okrpgowemu,
12)Udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniutest6w og6lnokrajowychprzekarywaniadanych
testowycho wynikach glosowaniaze wszystkichkomisji obwodowych korzystaj4cychze
wsparciainformatycznego,
13) Przekazaniedo koordynatoraokrEgowegoinformacji i uwag w formie raportu podsumowuj4cego
przebiegtest6w o96lnokrajowych
14) Przekarywaniemeldunk6w do koordynatoraokrggowegoo zainstalowaniuwla5ciwego
oprogramowaniai o aktualno6cidanych definiuj4cychwykaz obwod6w i kandydat6ww dniu
glosowania,
l5) Wprowadzeniedo systemuinformatycznegoPlatforma wyborcza,w trakcieglosowania,danycho
licznie os6b uprawnionychdo glosowaniaujqtych w spisachwyborc6w oraz o liczbie wydanych
kart do glosowania.
czynno5ci;
l6) Prowadzeniedziennrka zdarzeh,w kt6rym s4 odnotowywanewykonane nastQpuj4ce
a) Przeprowadzenieszkoleniaz potwierdzeniemuczestnictwa,
b) Zgloszenie uwag do dzialaniaprogramu do koordynatora okrggowego, w tym usterek i
awarii,
c) Przekazanie,za potwierdzeniem,login6w i haseldo pobranialicencji operator6wi
przewodniczqcych obwodowychkomisji wyborczych,
d) Przekazanieoprogramowaniadla operator6wkomisji obwodowych (
internetowych,utworzenienoSnika),
lnych obwod6w.
e ) P rzekazaniedanych definiuj 4cych dla poszczeg6
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