
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

Uchwala Nr 140.268.2022. 

Zarządu Powiatu Leskiego 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zadania: 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych 

w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” 

- Przetarg 2 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 

powiatowym (Dz.U z 2022 poz. 528)  

 

Zarząd Powiatu w Lesku 

uchwala co następuje: 

 

§1 

 Powołuje się komisję do odbioru robót budowlanych realizowanych zamówieniem 

publicznym na zadanie:  

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu 

dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 

następujących zadań:  

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na 

przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie 

przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”. 

zwaną dalej komisją, w następującym składzie: 

1) przewodniczący – Barbara Marszał-Juryś  

2) sekretarz – Wiesław Czawa 

3) członek – Wioletta Siekaniec  

5) członek – Piotr Tarapacki  

§2 

Komisja zostaje powołana do odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót 

budowlanych objętych umowa IN.272.1.6.2021 część 1 i część 2 z dnia 27.10.2021 r. 

 

§3 

Do zadań komisji należy wykonanie czynności związanych z odbiorem robót, w szczególności  

1) przegląd i ocena wykonanych robót będących przedmiotem odbioru  

2) opisanie ujawnionych wad i usterek oraz określenie terminu ich usunięcia, 

3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności . 

 

§4 

Komisja przystąpi do wykonywania czynności odbiorowych w terminie 10 dni roboczych od daty 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót i zakończy odbiór końcowy w ciągu 

10 dni roboczych, od daty rozpoczęcia odbioru robót, chyba że w trakcie odbioru stwierdzone 

zostaną wymagające usunięcia wady, usterki czy niedoróbki. 



 

 

§5 

Komisja działa do czasu ostatecznego zakończenia odbioru. 

 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji. 

 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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