zarządzenie Nr 53D015
wójta Gminy Inowłódz
z dnia 17.08.2015
r.
w sprawie powolłnia koordytrators gmitrDegoobsługi informatycznej obwodowych
komisji do spraw referenduB dla przeprowadzenia glosowania w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym !a dzień 6 września2015 r.
Na podstawie s6 ust. 3 UchwałyPaństwowejKomisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie warunków ori|z sposobu wykorzystania tecbniki elekhonicznej w leferendum
ogólnokajowym zarządzonymna dzięi|6 l'rzęśnia2015 r.
zaflądf$n cb nastwuje:.
$l. celem zapewnienia infonnatyc2nej obsługi obwodowych konisji ds. Ieferendum
w zatzĄzonym r|a dzięh 6 w|zę]inia2015 I. Ieferendumogólnokajo\łym' na koord}llatola
gmirmego ds. obsługi informatyczrrej powofuję Kazimietza Grygla- pracownika Urzędu
Gmńy Inowłódz.
$2. Szczegółowyzakes zadń koord)matorastanowi załącznikdo zarządzenja.
$3. wykonanie zarządzaia powierza się Urzędnikowi wńorczemu
Inowłódz_ PełnomocnikowiWyóorczemu.
$4. Zarz4dzeniewchodzi w życiez dniem podpisania.

na tererrie Gminy

",^"*^,^,?:tr,#
*łff''"'.'#i*
zadania koordynatora informatycznej obsługiobwodowej komisji ds. referendum
1) udział w szkoleniu organizowanj.rn przez pełnomocnika ds. informaĘ,ki komisarza
w}Łolczego,
2) wsparcie wprowadzaIriai aktualizacji w systętrlięinformatycznyrnprzez osoby realizujące
zadanie obsfugi rejestru wyborów w pinie

danych dotyczących obwodów głosowania

i ich granic, liczby uprawnionych do głosowaniana obszarze grrrinyoraz danych o liczbie
udzielonych pe-łnomocnictw, liczbie

zaświadczeń, liczbie

wysłanych pakietów

referordalnych,
3) nadzór nad wprowadzęniem do systęrnudanych osób funkcinych - pŹewodniczących
i zastępców przewodniczących- obwodowych komisji ds. ręfgręndrm i aktualŁację tych
danychprzez osoby realizującezadanieobsfugirejestru.qóorów,
4) prowadzenie ewidencji operatorów obstugi informatycznej obwodowych komisji ds.
referendum zawieńjącE dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji i haseł,
oprogramowaniaoraz danych definiujących'
5) przęprowadzerie szkolenia dla operatorów obstugi informatycznej obwodowych komisji
ds. referendum.
6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanęgooprcgnńowadia (w przypadku wsparcia
w obwodachbez dostępudo sieci publicznej przekazywania dauyĄ i akfualnościdanych
definiclnycb,
7) wprowa<lzenie do systemu przewodniczących i ich zastępów

oraz operatolów

obwodołrych komisji ds. referendum ,a następńe przekazanie przewodniczącym
obwodowych komisji ds. ręfęrendumi operatoromobsługi informatycmej obwodowych
komisji ds. referendumloginów i haseł,
8) dystrybucjaopro$amowania oraz danych definiryjnych dla każdegoobwodu głosowania
(poprzez pobranie zę stron intęmętowych i utwoĘęnie nośńków), także w prz}?adku
testów, o lćórych mowa w punJ<cie13,
9) przy'mowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia
technicznegooperatoromobsfugiinformatyczrrejobwodowychkomisji ds. refęrendum,
l0)

udzięlsnię wsparcia pełnomoolikowi komisarza wyborczego w gninie w zaklesie

przygotowania i obsługi stanowiska do spraw&ania poprawnościustalenia wyników
głosowania w obwodach, w których nie stoso.wanowsparcia informatycfiego oftz

wysyłaniadanych o wynikach głosowaniaw obwodzie z obwodów' w których niemofiwe
byłodokonarrietransmisji,
11)

zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi komisarza

wyborczegods. informatyki,
|2)

w

przypadkach awaryjnych nawiqzade kontaktu i

przekazani€

infomacji

pełnornocnikowids. informatyki kornisarzawboŃzego'
13)

udział w przygotowaniu i przeprowadzeniutestów ogólnokajowych pflekazryania

danych tęstowych o w}Tfkach głosowania zę wszystkich komisji obwodowych
korzystającychzę wspaTciainformatycznęgo(zgodoięzę scenariuszamitestów),
14)

ptzekazar,ie do pełnomocnika ds. bformatyki komisarza wyborczego wniosków

i spostrzeżeńw formie nportu podsumowującegoprzebieg testów ogólnokajowych'
15)

prowadzeniedziennika zdarzeń, w którym są odnotowywanewykonarlę następujące

cz}'fflości:

a) przeprowadzenie (z potwierdzeńem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi
informatycznejobwodowejkomisji ds. leferendumi pozostatychuĄńkowników grrrinnych
obsługującychs}śtemwow,
b) zgłaszanie uwag do działania programu do pelnomocrrika ds. informaryki komisarza
wyborczego,w tlm ustereki awarii,
c) pźekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł opelatorcm oraz przewodniczącym
obwodowychkomisji ds. refercndun,
d) przekazanie,oprogramowaniai danych defirricyjnych opqatorom obwodowych komisji
ds. rcferendum(pobraniefe stron intemętowych,utworzenienośnika),

