Zarzqdzenie Nr 91/15
Wrfjta Gminy Biala
z dnia 15 patdziernika 2015 r.

w

sprawie okreslenia zadari koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu
Rzecrypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecrypospolitej polskiej

Na podstawie $ 7 pkt 3 lit. a uchwaty paristwowej Komisji

wyborczej
w sprawie warunk6w oraz sposobu wykorzystania techniki
elektronicznej w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarzqdzonych na dziefi 25 paldziemika 2015 r., zarz4dzam
co nastgpuje:

z

dnia 25 wrzeSnia 2015 r.

$ 1. okreslam zadania koordynatora gminnego, powolanego zarz4dzeniemNr g6115
w6jta Gminy BiaLa, z dnia 29 wrzesnia 2015 r., kt6re stanowiq zalqcznrk do niniejszego
zarzqdzenia.
$ 2. Zarz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Zal4cznik
do zarz4dzenia Nr 9l/15

W6jta Gminy Biala

z dnia 15 pailziernika 2015 r.

Zadania koordynatora gminnego
Do zadafi koordynatora gminnego naleiryi
1) wsp6lpraca

i

wsparcie pelnomocnika Okrggowej Komisji Wyborczej

powolanego uchwal4

nr

w Sieradzu

z dnia 8 wrzeSnia 2015 r. w sprawie powolania

512015

pelnomocnik6w do wypelniania zadart wyborczych,

2) udzial w szkoleniu organizowanym przez pelnomocnika ds. infonnatyki Okrggowej
Komisji Wyborczej w Sieradzu,

3) wsparcie wprowadzania

i

aktualizacji

w

systemie informatycznym danych

dotycz4cych obwod6w glosowania i ich granic, liczby uprawnionych do glosowania

na

o

obszarze gminy oraz danych

liczbie udzielonych pelnomocnictw, liczbie

zaSwiadczeft,liczbie wyslanych pakiet6w wyborczych, osobom realizlj1cym zadanie
obslugi rejestru wyborc6w w gminie,

4) wprowadzanie

i

aktualizacja

w

systemie WOW sklad6w obwodowych komisji

wyborczych,

5) prowadzenie ewidencji operator6w obsfugi informatycznej obwodowych komisji
zawiercjqcej dane kontaktowe
oprogramowan ia

onz

i

ustalony spos6b dystrybucji login6w

i

hasel,

dany ch de finiuj 4cych,

6) przeprowadzenie szkolenia dla operator6w obstugi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych,

7) przekazanie przewodnicz4cym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom
obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych login6w i hasel,

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla kaZdego obwodu
glosowania (poprzez pobranie ze stron intemetowych
w przypadku test6w, o kt6rych mowa w punkcie 13,

i

utworzenie no6nik6w), takze

9) prowadzenie ewidencji
wsparcia

w

wersj

i

zainstalowanego oprogramowania

(w

przypadku

obwodach bez dostgpu do sieci publicznej przekazTwania danych) i

aktualnoSci danych defi nicyj nych,

10) przyjmowanie uwag dotycz4cych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia
technicmego operatorom obstugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

ll)

zglaszanie uwag dotycz4cych dzialania systemu pelnomocnikowi ds. informatyki
Okrggowej Komisji Wyborczej w Sieradzu,

12)

w

przypadkach awaryjnych nawi4zanie kontaktu

i

przekazanie informacji ds.

informatyki Okrggowej Komisji Wyborczej w Sieradzu,
13) udzial w przygotowaniu
danych testowych

o

i

przeprowadzenit test6w og6lnokrajowych przekazywania

wynikach glosowania ze wszystkich komisji obwodowych

korzystaj4cych ze wsparcia informatyczne go oraz danych testowych o liczbie os6b

ujgtych

w

spisie wyborc6w

i o liczbie wydanych kart do glosowania, zgodnie ze

scenariuszami test6w,

14)

przekazanie do pelnomocnika ds. informatyki Okrggowej Komisji Wyborczej w

Sieradzu wniosk6w i spostrzezeri w formie raportu podsumowuj4cego przebieg test6w

o96lnokrajowych,

15)

prowadzenie dziennika zdane6.,

w kt6rym w

szczeg6lno6ci sq odnotowywane

czynnoSci:
a) przeprowadzenie

(z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operator6w obslugi

informatycznej obwodowej komisji wyborczej

i

pozostalych uZytkownik6w

gminnych obsluguj4cych system WOW,
b) zglaszanie

uwag

do dzialaria

programu

do pelnomocnika ds.

informatyki

Okrggowej Komisji Wyborczej w Sieradzu, w tym usterek i awarii,
c) przekazanie,

za

potwierdzeniem, login6w

i hasel

operatorom

oraz

przew odnicz4cym obwodowych komisj i wyborczych,

d) przekazanie, oprogramowania

i

danych definicyjnych operatorom obwodowych

komisji wyborczych (pobranie z serwis6w dystrybucyjnych, utworzenie no6nika).

