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ZARZĄDZENIE NR 37/2010
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę
informatyczną wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 21 ust.2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, póz. 544, z 2002 r. Nr 113, póz. 984,
Nr 153, póz. 1271; z 2003 r. Nr 57, póz. 507, Nr 130, póz. 1188, z 2004 r. Nr 25, póz. 219,
z 2006 r. Nr 218, póz. 1592, z 2007 r. Nr 112, póz. 766, z 2008 r. Nr 171, póz. 1056, z 2009
r., Nr 202, póz. 1547, Nr 213, póz. 1651 i póz. 1652) oraz uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania
elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i
wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca
2010 r. zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się Pana Mirosława Hnatewicza koordynatorem gminnym
odpowiedzialnym za obsługę informatyczną wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§2. Zadania koordynatora gminnego zostały określone w załączniku do mniejszego
zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RZ

mor Ztiigniew Ptak



Zalącznik
do Zarządzenia nr 37/2009
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 10 maja 2010 r.

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:
1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,
2) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji

wyborczych,
3) prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych

komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów
i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych
definiujących wykaz obwodów i kandydatów,

5) udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,
6) dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definicyjnych dla każdego obwodu

głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także
w przypadku testów, o którym mowa w punkcie l O,

7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego
operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,
9) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi

okręgowemu,
10) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania

danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych
korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym
trybie),

11) przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu
podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

12) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące
czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
b) zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek

i awarii
c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
d) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji

obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),
e) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych

obwodów.


