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Z^RZĄDZENIB NR 50/14

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie powołania operatorów informaĘcznej obsługi komisji obwodowych w

wyborach samorządowych

Na podstawie $ 2 ust. 1 pkt 3 b uchwĄ Państwowej Komisji Wyborczej z

dnia22 września 2014 r. w Sprawie określenia.warunków i sposobu wykotrystaria

techniki elekIronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików

wojewódzrw i rad dzielnic m. st. Warsza'vqy otaz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządza się, co następuje:

s1

W celu zapewnienia obsfugi systemu informatycznego obwodowych komisji

wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzien 16 listopada

20I4r., ustanawia się-operatorów informatycznej obsługi komisji ob;vodowych łvy-

mienionych w załącznikunr 1 do zarządzenia .

s2

Zakres zadai operatora informatycznej obsfugi komisji obwodowej określa załącznik

nr 2 do zarządzenia.

s3

Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.



7,ałącniknr 1

do zarządzeniaNr 50/14

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 15 puździernika 2014 t.

Lp. Imię i Nazwisko Nr komis.f i obwodowei
I Joanna Ctrrywaczewska 1

2 Anna Jurkiewicz 2

-J Anna Kozłowska AJ

4 Małgorzata Gołkowska 4



Załączniknr 2

do zarządzeniaNr 50/14

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 15 października 2OI4 r.

Zadania operato ra o bwodowej kom isj i wybo rczej

Do zadan operatora naleĘ:

1) udział w szkoleniu organizowanym przezkoordynatora gminnego;

2) udział w Wznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującycb

wprowadzenię testowych wyników głosowania w wyborach do rud oraz

wwyborach wójta (burmistrza' ptezydenta miasta), awWarszawie także

wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy w zakresie

obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za

pośrednictwem sieci publisznej lub przekazanię danych do pełnomocnika

terytorialnej komisj i wyborczej ;

3) odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła słuzących do pobrania licencji

operatora (na czas testów oraz dla obsługi wyborów);

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie

konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania;

5) potwierdzenię odbioru i wprowadzenia do oprogramowania al<tualizacji

(w przypadku konieczności) danych definiujących wkaz obwodów, list

i kandydatów oraz składy komisji obwodowydh, z podaniem bieżącej wersji

oprogramowania oruz daty wygenerowania w systemie centralnym danych

definicyjnych;

6) ustalenie z przęwodniczącym oKW, najpoźntej w przeddzień głosowania,

miejsca i harmonogramu pracy;

7) dwukrotne- przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych

w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw.

frekwencji);



8) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego

lub zastępcę przewodniczącego oKW projektów protokołów wyników

głosowania w obwodzie;

9) w przypadku wystąpienia błędów wydrukow-anie, i przekazanie

przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego oKw zestawienia

błędów i osttzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10)w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie prze-

wodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego raportu ostrzeżen do wpro-

wadzonego protokołu;

1 1 ) sygnalizowanie przewodniczącemu bądź zastępcy przeWodniczącego oKW
niezgodności licńy uprawnionych w poszczególnych głosowaniach,

niezgodności danych dotyczących siedziby oKW lub godzin rozpoczęcia

i zakonczenia gło sowania;

l})przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu lub zastępcy

przewodniczącego oKW niezbędnej Liczby egzemplarzy protokołów

wyników głosowania w obw odzie w wyborach do rad' orazw wyborach wójta

(burmi str za, pr ezy denta mi asta) ;

13) przesłanie do systemu ceritralnego, zatwierdzonych licencją ptzez

przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego oKw, danych z

protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w

wyborach wój ta (burmi str za, pr ezy denta miasta) ;

14)w przypadku niemozliwości dokonania transmisji danych - zapisanie, po

zatwierdzeniu licencją ptzez przewodniczącego oKw, danych z protokofu

wyników głosowania w obwodzie Ia zewnętrzrtym nośniku, w celu

pr zekazani a wł aś c iwym komi sj om teryto ri alnym ;

15)w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza,

prerydenta miasta) ponowienie powyzszych czyr'ności (z wyjątkiem

testów ogólnokrajowych).


