BURMISTRZMIASTA

Zarzadzenie Nr 25/2009

Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca
2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu
wyników glosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokolów za
posrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach poslów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 7 czerwca 2009 r. (M. P. Nr 19, poz. 243),
zarzadza sie, co nastepuje:
§l
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Dla zapewnienia obslugi systemu informatycznego w wyborach poslów do Parlamentu Europejskiego, ustanawia sie na koordynatora gminnego Pana Pawla Jarosza.
§2
Zakres zadan koordynatora gminnego okresla zalacznik nr l do niniejszego zarzadzenia.
§3
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 25/2009
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Zadania koordynatora gminnego.
Do zadan koordynatora gminnego nalezy:
1) udzial w szkoleniu organizowanym przez koordynatora rejonowego,
2) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obslugi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych zawierajacej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i hasel do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujacych,
4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualnosci danych
definiujacych wykaz obwodów, list i kandydatów,
5) udzial w dystrybucji loginów i hasel do pobrania licencji przez operatorów,
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6) dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujacych dla kazdego obwodu glosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nosników);
takze w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,
7) przyjmowanie uwag dotyczacych dzialania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obslugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
8) zglaszanie uwag dotyczacych dzialania programu koordynatorowi rejonowemu,
9) w przypadkach awaryjnych nawiazanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowI rejonowemu,
10) udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania
danych testowych o wynikach glosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystajacych ze wsparcia informatycznego (wedlug zasad przekazanych w odrebnym try-
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bie),
11) przekazanie do koordynatora rejonowego wniosków i spostrzezen w formie raportu
podsumowujacego przebieg testów ogólnokrajowych,
12) prowadzenie dziennika zdarzen, w którym sa odnotowywane wykonane nastepujace
czynnosci:
a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
b) zgloszenie uwag do dzialania programu do koordynatora rejonowego, w tym
usterek i awarii
c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i hasel do pobrania licencji operatorów,
d) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nosnika),
e) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujacych dla poszczególnych
obwodów.

