
ZARZĄDZENIE   Nr OR.120.10.2015
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 22 kwietnia   2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów  informatycznej  obsługi     obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień
10 maja  2015 r.

     Na podstawie § 6 ust. 1i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 4   uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia  20 kwietnia   2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki
elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej ,  zarządzonych na dzień
10maja  2015  r.  oraz  określenia  warunków  i  sposobu  jej  wykorzystania,  zarządzam  
co następuje:

§ 1.

Ustanawiam   n/w  osoby  operatorami   informatycznej  obsługi    obwodowych  komisji
wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej ,  zarządzonych na dzień  
10 maja  2015 r. :

1) Magdalena Kusber -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Białej
2) Bernardyna Gorek     -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej
3) Dorota Solińska -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Białej
4) Beata Czerska                 -    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Chrzelicach
5) Jadwiga Małota            -    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Łączniku
6) Aneta Nowotny -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Pogórzu
7) Henryk Adamik    -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Grabinie
8) Ingrid Puchala -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Ligocie Bialskiej
9) Beata  Babula -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w  Śmiczu
10)  Gabriela Prokopowicz    -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Olbrachcicach
11) Renata Postawa               -    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Gostomi
12) Barbara Opiłka -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12  w Rostkowicach
13) Marzena Woźniak -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Nowej Wsi  Prudnickiej
14) Dorota Licznar -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Solcu
15) Edyta Marzotko -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Prężynie
16) Artur Sztechmiler -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Kolnowicach
17) Alfred Kontny -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 w Grabinie / DPS/
18) Renata Kwiotek -   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Białej  /Szpital/

§ 2.

Zadania  operatora  systemów  informatycznych   obwodowej  komisji  wyborczej  określa
załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Koordynatorowi  Gminnemu  a  nadzór  nad  realizacją
zarządzenia Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej
Edward Plicko



                                                                                   Załącznik

                                                                                   do zarządzenia Nr OR.120.10.2015

                                                                                   Burmistrza Białej z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2) udział  w  wyznaczonych  terminach  w  testach  ogólnokrajowych  obejmujących

wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz danych testowych o liczbie

osób  ujętych  w  spisie  wyborców  i  liczbie  wydanych  kart  do  głosowania

(określanych mianem frekwencji) w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania

oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku

dostępu  do  sieci  publicznej  przekazanie  danych  do  pełnomocnika  okręgowej

komisji wyborczej w wyznaczonym terminie,

3) odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz

dla obsługi wyborów),

4) przygotowanie  i  sprawdzenie  stanowiska  komputerowego  w  porozumieniu  z

koordynatorem gminnym w zakresie  konfiguracji  dostępu do sieci  publicznej  i

zainstalowanego  oprogramowania  oraz  w  przypadku  braku  dostępu  do  sieci

publicznej  instalacji  oprogramowania  wraz  z  wczytaniem  właściwych  plików

definicyjnych klk,

5) potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami 

https://wow.kbw.gov.pl i https://prtest2015.kbw.gov.pl oraz ewentualnie 

instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk. 

6) ustalenie  z  przewodniczącym  obwodowej  komisji  wyborczej,  najpóźniej  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) wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania na Prezydenta

RP  w  obwodzie  przekazanego  przez  przewodniczącego  lub  zastępcę

przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

9) w przypadku  wystąpienia  błędów lub  ostrzeżeń  -  wydrukowanie  i  przekazanie

przewodniczącemu  obwodowej  komisji  wyborczej  zestawienia  błędów  do

wprowadzonego protokołu,



10) zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o

siedzibie  obwodowej  komisji  wyborczej  lub  o  godzinach  rozpoczęcia

i zakończenia głosowania,

11) wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do

podpisania  niezbędnej  liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania  w

obwodzie wraz z ewentualnymi raportami ostrzeżeń,

12) zapisanie  po  podpisaniu  przez  komisję,  danych  z  protokołu  głosowania  w

obwodzie  na  zewnętrznym  nośniku  oraz  dołączenie  go  do  dokumentów

przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej,

13)przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,

14)udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych

protokołu  przekazanego  do  sytemu  przewodniczącemu  lub  zastępcy

przewodniczącego. 


