
Zarządzenie Nr l5l20t7
Wójta Gminy Fałków

z dnia 27 lutego 2017 roku

1\. sprawie powołania koordynatora gminnego orarz operatorów systemów

informaĘcznych obwodowych komisji wyborcrych w wyborach uzupełniających do

Rady Gminy w Falkowiezarządzonych na dzień 5 marca 201'7 r.

Na podstawie $ 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia2L września

2014 r, w sprawie okreŚlenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej

rv wyborach clo rad gmin, rad powiatów, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m. st.

Warszawy oIaZ W wyborach wójtÓw, burmistrzów i prezydentów miast. zarządzam, co

następtlje:

$1

Porvołtrię Koordynatora gminnego w osobie Pani Barbary Badelskiej.

Zadaniakoordynatora gminnego określa załqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia.

$2

Pow.ołuję operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych

na terenie gminy Fałków:

1) dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Czermnie - Pani4 Emilię Kamińską

f.) dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Fałkowie - Panią Agnieszkę Skawińską

Zadantaoperatora systemów informatycznych oKW określa zat'ączntkNr 2 do Zarz4dzenia,

$3

Zarządzentę wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Załqcznik nr 2

do Zarzqdzenia Nr 15/2017
Wójta Głniny Fałków
z dnia 27.02'2017 r.

Zadania o p erato ra obw o dowej komisj i wyb orczej

Do zadari operatora nalreŻy:

1) Lrdział ri szko1eniu organizowanym przezkoordynatora gminnego;

]) odbior za potwierd'.ńi.* loginu i hasła służ4cych do pobrania licencji operatora;

] ) plz}.gotowanie i sprawdzenie stanowiska komputelowego w zakresie konfiguracji dostępu

bo sięci publicznej i zainstalowanego oplogramowania;
-ł) potwierdzenie odtioru i wprowud,",'u do oprogramowania aktualizacji (wprzypadku

konieczności) danych definiuj4cych wykaz obwodów, list i kandydatow oraz składy

komisji oblvodowych, z pódaniem biezącej wersji oprogramowania otaz daty

\\y generowania w systemie centralnym danych definicyj nych ;

5) ustalenie , p,,,*ódniczącym oKW, najpóŹniej w przeddzień głosowania, miejsca i

harmonogramu Pracy;
6) dwukrotne *p.ó*uó'.nie danych z przekazanych przez przewodniczącego 1ub zastępcę

przewodnicz4cego oKW projektów protokołow wynikow głosowania w obwodzie;

1) w przypadt<u Jystąpienia biędow wydrukowanie i przekazante przewodnicz4cemu

b4di zastępcy. pizewodniczącego oKW zestawienia błędów i ostrzeŻęn do

wprowadzonego Protokotu;
8) w przypadku wystąpienia ostrze Żęn - wydrukowanie i przekazante przewodniczącemu' 

a4azzastępcy pizewodnic Zącego rapofiu ostrzezeń do wprowadzonego protokołu;

9) sygna1izowu,.i. p.'.*odniczącemubądi zastępcy przewodnicZącego oKw niezgodności. 
tic)t'1,uprawnionych w poszczegolnych głosowaniach, niezgodności danych dotycz4cych

siedziby oKW lub godzin rozpoczęcia t zakonczenia głosowania;

10) przygoiowanie, wydrukowanie t przekazanie przewodnicz4cemu lub zastępcy

prz,ewodnic Z4cego oKW niezbędnej ltczby egzemp\arzy protokołów wynikow

głosowania w ńwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wojta (burmistrza,

prezydenta miasta);
11) przesłanie do systemu centralnego, danych z protokołów wynikow gtosowania

w obw'odzie;
12) w przypadku niemozliwoŚci dokonania transmisji danych - zapisanie, po zatwierdzeniu

licónci4 przez przewodniczqcęgo oKw, danych z protokołu wyników głosowania w

obwodzie na zewnętrznym nośniku' w celu przekazania właŚciwej komisji terytorialnej,
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Załqcznik nr l
do Zarzqdzenią Nr 1 5/20]7
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Zadania koordynatora gminnego

Do zadari koordynatora gminnego naleŻy:

1) udział rv szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru

komisarza wyborczego;

]) rr.sparcie wprowadzania i aktualizacji w systemię informatycznym ptzęz właściwe
komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów głosowania i ich
granic, Iiczby uprawnionych do głosowania na obszatze gminy oraz danych o liczbie
udzielonych pełnomocnictw i liczbie wysłanych pakietów wyborczych'

3) nadzot nad wprowadzeniem do systemu danych członków (kandydatow na członków)
obwodowych komisji wyborczych i aktualtzacj4 składow ptzęz właŚciwe komórki

organizacyj ne urzędu gminy;

4) prowadzenie ewidencji informacji operatorów obsługi informatycznej oKW
zawieraj4cej dane kontaktowe i ustalony sposób przekazywania haseł, oprogramowania

oraz danycli definiuj4cych obwody głosowania, okręgi wyborcze i listy kandydatów;

5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów oKW na obszarze gminy w zakresie obsługi

informatycznej wyborów samorz4dowych w obwodzie głosowania;

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i wersji danych

clefiniLrj4cych wykaz obwodów. list i kandydatów,

7) opelatorom obsługi inforrnatycznej oKW loginow i haseł do pobrania licencji'
8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicl'jnych dla kazdego obwodu

głosowania bez dostępu do sieci Internet (poprzez pobranie ze stron internetowych i
utrvorzeilie nośników). takze w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 13;

9) dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniaj4cych uzyskane od
koordynatora komisarza lł1lborczego zmiany danych o kandydatach do rad otaz
kandydatow na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dla obwodów nieposiadaj4cych
dostępu do sieci Internet;

10) przyjmowanie uwag dotycz4cych działania proglamu oraz udzielanie wsparcia
technicznego operatorom obsługi infbrmatycznej oKW;

1 1) zgł.aszanie uwag dotyczących działania proglamu koordynatorowi komisarza;
lf) w przypadkach awaryjnych nawi4zanie kontaktu i przekazante informacji

koordynatorowi komisarza;
13) przygotowanie wydrukow formularzy protokołów wynikow głosowania wobwodzię

(dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);
14) prowadzenie dziennika zdarzen, w którym s4 odnotowywane wykonane czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia operatorów oKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgt'aszante z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora
komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

c) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym
OKW i operatorom OKW,

d) zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i
sposoby ich przekazanra z potwierdzeniami odbioru,

e) przekazanie. za potwierdzeniem, oproglamowania dla operatorów oKW
nieposiadaj4cych dostępu do sieci Internet;

f) przekazanie. Za potwierdzenien poprawności. danych definicyjnych dla
operatorów oKW nieposiadajęcych dostępu do sieci Internet, w tym w ramach
testów ogólnokraj owych.
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