
Zarządzenie Nr 239/2011 

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej 

z dnia 13 września 2011 r. 

 

w sprawie:  ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej,  operatora 

  informatycznej obsługi pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej  

                        oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych  

  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  

                        Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

 

 

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z § 6 ust. 1, 2 i 3 oraz § 8 ust. 1, pkt 3 Uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem 

sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawiam Pana Rafała Ciurę koordynatorem gminnym odpowiedzialnym za 

szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie 

techniczne obsługi informatycznej tych komisji, wprowadzanie i przechowywanie danych  

o liczbie wyborców, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych 

zaświadczeń o prawie do głosowania oraz o liczbie wysłanych pakietów wyborczych oraz 

przekazanie w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania ujętych 

w spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania  w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 9 października 2011 r. 

2. Koordynator gminny pełnić będzie jednocześnie obowiązki operatora 

informatycznej obsługi pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach. 

3. Szczegółowe zakresy zadań koordynatora gminnego i operatora informatycznej 

obsługi pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach określają załączniki nr 1 i 2   

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Ustanawiam zespół operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji 

wyborczych w składzie: 

1)   Bilny Dorota, 

2)   Chołuj Dorota, 

3)   Leśniewski Sławomir, 

4)   Pietrzyk Anna, 

5)   Wojciechowska Beata, 

6)   Zachariasz Maciej, 

7)   Malik Mariusz, 



8)   Figarski Damian, 

9)   Wojdat Wioletta, 

10) Smużyńska Agnieszka, 

11) Bilska Katarzyna, 

12) Gospodarczyk Anna, 

13) Barański Piotr, 

14) Karlikowska Joanna, 

15) Sławińska Małgorzata, 

16) Figarska Magdalena, 

17) Winiarska Dorota, 

18) Kamińska Izabela. 

 

2. Operatorzy informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 

realizują swoje zadania w stosunku do komisji wskazanych im przez koordynatora gminnego. 

3. Zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji 

wyborczych określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Prezydent Miasta 

       Roman Wojcieszek 


