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Zarządzenie Nr 3212019
Wójta Gminy Fałków

z dnia28 maja 2019 r.

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji

wyborczych ornz koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach

przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czerwca

20t9 r.

Napodstawie $ 7 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej zdnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie warunków oIaZ Sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej

w wyborach do rad gmin' rad powiatów' sejmików wojewÓdztw i rad dzięlnic m. st.

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam,

co następuje:

s1

Powołuję operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych

na terenie Gminy Fałków:

1) dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Czermnie - Panią Aleksandrę Kopeć

2) dlaobwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Fałkowie - Panią Bogumiłę ostrowską

3) dla obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Turowicach - Panią Ewę Czechowską

$2

Po1vołuję koordynatora gminnego do spraw informatyki w osobie Pani Barbary Badelskiej.

$3

Zadania operatora systemów informatycznych oKW określa zał'qcznlk nt 7

Zadaniakoordynatora gminnego określa załączniknr 2 do zarządzenia.

$4

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

do zarządzenta.
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ZaŁączniknr 1 do ZarządzeniaNr 32l20t9

Wójta Gminy Fałków

z dnia29 maia20l9 r.

Zadania operatora informaĘcznej obsługi obwodowej komisji wyborczej

w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego:

1) udziaŁ w szkoleniu z zakresu obsługi systemu informatycznęgo;

f) odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu informatycznego;

3) ptzestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemu

informatyc Zne go przed nieuprawnionym do stępem ;

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji

dostępu do publicznej sieci przesyłaniadanych i zainstalowanego oprogramowania;

5) ustalenie z ptzewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy

w dniu głosowania:

6) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projekcie protokołu wynikow

głosowania w obwodzie;

7) umożliwienie wydruku projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie

z ewentualnym zestawienięm błędów otaz raportem osttzeŻeń, ułatwiającyrni

sprawdzenie zgodności ar1.tmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania

w obwodzie;

8) wprowadzenie danych z podpisanego protokołu wyników głosowania w obwodzie do

sieci elektroniczne go przekazywania danych;

9) zapisanie danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie

elektronicznym nośniku danych.

postaci pliku na

enrgtrk
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Zał4czntknr 2 do Zarządzenia Nr 32lf0l9
Wójta Gminy Fałków

z dnia}8 maja20l9 r.

Zadania koordynatora gminnego w przed'ierminowych wyborach do Rady

Powiatu Koneckiego:

1) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oruz łącza do publicznej sieci

przesył'anta danych;

2) ptzestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemu

informatyc Zne go przed nieuprawnionym do stępem ;

3) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;

4) wsparcie wprowadzania i a\<ttahzacji w systemie informatycznym danych

dotyczących obwodów głosowania i ich granic' |iczby uprawnionych

do głosowania, sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz

wysłanych pakietów wyborczych;

5) wprowadzenie do systemu informatycznego danych człoŃów (kandydatów

na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich sktadów;

6) nadzor nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych -
prowadzenie ewidencji' dystrybucja loginow i haseł oraz szkolenie;

7) dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi

dla obwodów offline;

8) zgŁaszanie uwag dotyczących dzialania systemu informatycznego oraz meldunków

o gotowości do wyborów informatykowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

9) przygotowanie szablonów formu|arzy protokołow wyników głosowania w obwodzie

(wykorzysty.wanych jako projekty protokołów .wyników 
.głosowania 

bądż' jako

' protokoły w sytuacji problemów z systemem informatycznym);

10) przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

nośników informatycznych, na których powinni oni zapisaó pliki z protokołami

wyników głosowania w obwodzie;

11) potwierdzenie przez koordynatora gminnego zgodności danych elektronicznych

ouzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołem wyników głosowania

pt zekazany m pt ZeZ tę ob wo do wą ko mi sj ę w yb or czą;

tf> w sflua'oji awaryjnej . zepeq/nienie rnożlirłrości wprowedzenia darrych,dcr systernu

inf<rrmotyoz:flepo za, obvvody, któr*r z tóźnyat. ptzyc.zyr. nie mogty tegcr d<1konać;

13) sygnalizowanie przewodnicZącem1J obwodowej komisji wyborcd istotnych

ostrzęŻeńoraznięZgodnoŚci liczb w protokole wyników głosowania w'ÓĘwodzie.
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