Zarządzenie Nr 105/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie: ustanowienia gminnego koordynatora do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 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 9 października 2005 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam pana Andrzeja Glinkę - Naczelnika Biura ds. Informatyki Urzędu Miasta Zgierza, gminnym koordynatorem ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

§ 2. Koordynator wykonuje zadania określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Prezydent Miasta Zgierza
Karol MaślińskiZałącznik do zarządzenia Nr 105/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 września 2005 r.

Zadania gminnego koordynatora do spraw Wyborów.

Do zadań gminnego kordynatora należy:
	zorganizowanie szkoleń operatorów gminnych,

udział w teście ogólnokrajowym w wyznaczonym terminie obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych, za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie,
potwierdzenie odbioru haseł (na czas testu i obsługi wyborów),
zorganizowanie 10 stanowisk komputerowych w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,
konfiguracja dostępu do sieci publicznej i instalacja oprogramowania,
potwierdzenie odbioru i wprowadzenia, do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności), danych definiujących wykaz obwodów i listy kandydatów podając bieżącą wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących wykaz obwodów i list kandydatów,
ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Zgierza ds. wyborów miejsc i harmonogramu pracy,
w przypadku wystąpienia błędów wydrukowanie i przekazanie pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Zgierza ds. wyborów zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonych protokołów,
w przypadku wystąpienia ostrzeżeń wydrukowanie i przekazanie pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Zgierza ds. wyborów raportu ostrzeżeń do wprowadzonych protokołów,
sygnalizowanie pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Zgierza ds. wyborów niezgodności liczby uprawnionych, siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania, w protokołach wyników głosowania w obwodzie w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
zapisanie, po wprowadzeniu żądanych pozycji i hasła przewodniczącego komisji obwodowej, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku (dyskietce),
	przesłanie do okręgowej komisji wyborczej, po wprowadzeniu żądanych pozycji i hasła przewodniczącego komisji obwodowej, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie.

