
Zarządzenie Nr 3212010

Wójta Gminy Stopnica

zdnialT maja2O10r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Na podstawie $ 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwiętnia
2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania

i przetwatzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzięń 20 czerwca 2OI0 r. (M. P. Nr 33, poz.

478), zarządzam, co następuje:

$1

W cęlu zapewnienia obsługi systemu informatycZnego w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiam koordynatora gminnego Pana Mariusza Szcześniaka.

$2
Zakres zadan koordynatora gminnego określa załącznikdo niniejszego zarządzenia.

$3
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dntempodpisania.



s)
6)

Załącznik

Zadania koordynatora gminnego

D o zadan koordynatora gminneg o naleŻy :

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora rejonowego,
2) przeptowadzęnie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji

wyborczych,
3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych

komisji wyborczych zawierującej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów
i haseł do pobrania licencji, oprogramowania otaz danych definiujących,

4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego opfogramowania i aktualności danych
definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,
udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przezoperatorów,
dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu
głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w
przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,
przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oTaZ udzielanie wsparcia
technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
zgłaszanie uwag doty czący ch działania pro gramu ko ordynato ro wi o krę go wemu'
w przypadkach awaryjnychnawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi
okręgowemu,

I})udział w przygotowaniu i przeprowadzęniu w testach ogólnokrajowych przekazywania
danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych
korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym
trybie),

Il)przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzezeń w formie raportu
podsumowuj ącego przebieg tęstów ogólnokraj owych'

l2)prowadzenie dzięnnika zdarzen, w którym są odnotowywane wykonane następujące
czynności:
a) przeprowadzenie szkol enia z potwierdzeniem uczestnictwa,
b) zgłaszanie uwag do działania proglamu do koordynatora okręgowego' w tym usterek

i awarii,
c) przekazanie, zapotwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
d) przekazanie, Za potwierdzeniem' oprogramowania dla operatorów komisji

obwodowych (pobranie ze stron internetowych' utworzenie nośnika),
e) przekazanie, za potwierdzeniem, danych defi niuj ących dla po szczego|nych obwodów'
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