zarządzq|ię Nr 54120|5
wóita Gminv Inowłódz
z dnia l'I -O8.ZOI5L
w spruwiepowołaniaoperatońw minnych obsfugi informatycznejobwodowychkomisji do
sprawreferendumdla przęrowadzeńa glosowaniaw referendumogólnohajowyn
zatządzolymla dzje6 6 wfześnia2015 r.
Na podstawie $6 ust.l uchwaty Państwowej Komisji wńorczej z dnia 20 lipca 2015 I.
w sprawie warunków oraz sposobu łTkorzystania tecbniki elektronicznej w referendum
ogólnokajoqm zarządzonyrrrna dzień 6 wrzęśnia2015 r.
zalządzam co następuje;
sl. PowotujęoperatorówinformatycznejobsłrrgiobwodowychkoIrrisji ds. referendumna terenie
Gminy Ilowłódz w referendumogólrckrajowym zarządzolymla dzisn 6 wfześnia2015 l.
1) operatol obwodowejkomisji ds. IeferendumNr 1 w Inowłodzu

_ Damian Natkanski'

2) opęrato!obwodowejkomisji ds' rcferendumNr 2 w Królowej Woli

_ Ewa sz}mańczyĘ

3) operatorobwodowejkomisji ds. referendumNr 3 w Bizusto\Mie

. Dolota Lisicką

4) operatorobwodowejkomisji ds. referendumNr 4 w Spale

_ Małgotzatawarczyk.

$2. wykonanie zanądzenla powierza się Pełnomocnikowi wńorczsmu
W1óorczemu.
$3. Zarządzeniewchodzi w życięz dnięrnpodpisania.

_ Urzędnikowi

*,Ł.:?;;iljf
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Zadania operatora informatycznej obsługiobwodowej komisji ds. referendum
Do zaóań opeIatoftnateiry|.
l) udziałw szkoleniu organizowan1tnprzez koordynatoragrnionego,
2) ldzi,ał w vłyznaczolych tęrminach w testach ogólnolcajowych obejmujących
wprowadzerrie testowych .w}ników głosowania w zakresie obsfugiwanych obwodów
głosowaniaoraz przesłaniedanychza pośrednictwern
sieci publicznej w prz1padkubraku
dostępu do sieci publicznej ptzekazanie danych pełnomocnikakomisarza wyborczego
w gnrinie w w1znaczon)łnterminie,
3) odbiór za potwierdzeniernloginu i hasłaopę.atorado systemu(na czas testów dla obsługi
wybońw),
4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji
dostępudo sieci publicznej i zaństalowanego oprogmmowaniaoraz w przypadku braku
dostępudo sieci publicznej instalacji oprogTamowŃ\ia\taf f wcz],tarriemwłaściwych
plików definicyjnych klk'
5) potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, |ącanoścl ze stronami, na lJórych
udostępnionowow

oraz ewentualnie instalacji wersji offline wTaz z faiistalowaniem

plików klk'
właściwych
6) ustalenie z przewo<lnicząc1tn
obwodowej komisji ds. referendum,mjpóźmĄ pneĄdzieit
głosowaniąńiejsca i hamonog@mu placy,
7) wprowadzeńe danych z projektu protokofu w}ników głosowania w obwodzie
przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej
komisji ds. ręfsręndum,
8) w prz5padku wysĘpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazalie
przewodniczącernu obwodowej komisji

ds'

referendum zęstawięnia błędólr

wprowadfonęgoprctokołu,
9) z$aszuię

przewodniczącernu obwodowej komisji ds. leferendum błędnych danych

o siędzibię obwodowej komisji

ds. referendum lub o godzinach rozpoczęcia

i zakończenia głosowanią
l0) wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemuobwodowej komisji ds' rcfęrendumdo
podpisanianiezbędnejliczby egzemp|arzyprojektów protokołówgłosowarriaobwodzie,

1l)po podpisaniu przez komisję protokołq p:ze9anie do syst€mu danych z gotokołu
głosowaniaw obwodzią
l2)w pr4tadku braku możliwościtecbnicznych przesłaniadanych do systeDruzapisanie
danychz protokoługłosowaniana nośnikuinformatycznym i dĄczenie do dokume'ntów
przekarywanychdo komisarzawyborczego,
l3)udostęptli€nie firokcji uwi€rzylelnienią

za pomocą kodów jednorazowycĄ danych

protokołuprzekaza ego do systemr1przewodniczącemulub zastęcyprzewodniczqpego.

