
ZARZĄD POWIATU 

W LESKU 

Uchwała Nr 155.322.2022 

Zarządu Powiatu Leskiego 

z dnia 19.10.2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

„Album prezentujący walory krajoznawcze i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza 

polsko-słowackiego (PL/SK) w ramach realizowanego projektu pn.: „Porta Rusica – 

z Połonin w Bieszczady„ Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-

Słowacja 2014-2020”. 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U 

z 2022 r., poz. 528) oraz na podstawie art. 53 ust. 2, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych. - (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 t.j.). 

 

Zarząd Powiatu w Lesku 

uchwala co następuje: 

 

§1 

1.Powołuje się komisję przetargową, zwaną dalej komisją, w następującym składzie: 

1) przewodniczący – Barbara Marszał – Juryś   

2) sekretarz –  Wiesław Czawa   

3) członek   –  Anna Sawa 

4) członek   –  Jakub Hotloś  

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego przetarg przeprowadza oraz funkcje przypisane 

przewodniczącemu sprawuje sekretarz.  

3. W przypadku nieobecności sekretarza komisja spośród swych członków wskazuje osobę 

sprawująca funkcję sekretarza w postępowaniu.  

 

§2 

Komisja zostaje powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: „Album prezentujący walory krajoznawcze 

i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza polsko-słowackiego (PL/SK) w ramach 

realizowanego projektu pn.: „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady„ Program Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”. 

 

§3 

Tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowej określa „Regulamin działania komisji 

przetargowej” stanowiący załącznik nr 6  do Uchwały Nr 131.243.2022 Zarządu Powiatu 

Leskiego z 05 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku.   

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Leskiemu.  

 

 



§5 

Komisja zakończy swoja działalność w dniu podpisania umowy bądź tez z chwilą unieważnienia 

postępowania.   

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta  

(-) 

Andrzej Olesiuk 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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