
UCHWAŁA NR 1161/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie 
w okresie od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu 
osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 
w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Zakładem Medycyny Sądowej 
Maciej Barzdo i Leszek Żydek s.c., 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 104/112 lok. 207/208, 
określającej warunki realizacji zadania pn. „Świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu 
zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego”.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się:
1) Pana Andrzeja Opalę - Starostę Łódzkiego Wschodniego,
2) Pana Pawła Pomorskiego - Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

3. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie obowiązywała w okresie 
od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok zabezpieczone są środki finansowe, Dział 750 - 
administracja publiczna, Rozdział 75095 - pozostała działalność, § - 4300 - Zakup usług 
pozostałych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

Starosta Andrzej Opala

Wicestarosta Ewa Gładysz

Członek Zarządu Paweł Pomorski

Członek Zarządu Marta Stasiak

Członek Zarządu Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz


