
UCHWAŁA NR XLVII/255/2018
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 
poz. 18751)) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz. U. z 2017r. poz. 1769 2))  oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych ( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 912 ) Rada Miejska w Gniewkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę 
Gniewkowo związanych ze sprawieniem pogrzebu.

§ 2. Gmina Gniewkowo sprawia pogrzeb osobom zmarłym w przypadkach określonych 
w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2017 roku, 
poz. 912).

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu 
Cywilnego, po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzenia okoliczności, o których mowa 
w § 2.

2. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego jeśli 
jest ono znane.

§ 4. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zleca sprawienie pogrzebu firmom prowadzącym 
kompleksowe usługi pogrzebowe.

2. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności , które w danym przypadku są 
niezbędne do sprawienia pogrzebu a w szczególności:

1) przygotowanie zwłok do pochowania ( umycie ubranie zwłok);

2) zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego;

3) zakup trumny wraz z wyposażeniem;

4) zapłatę za przewóz zwłok;

5) przechowywanie zwłok w chłodni lub w domu pogrzebowym;

6) zakup krzyża, tabliczki;

7) zapłatę za wykopanie, zakopanie i oznaczenie grobu tabliczką;

8) posługa duszpasterska zgodna z wyznaniem ( czynności podejmowane przez duchownego, mistrza 
ceremonii, grabarza).

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na 
podstawie przedłożonych faktur.

4. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy.

§ 5. 1.  Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:

1) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego,

2) z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona majątek.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/212/05 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 lutego 2005 r. 
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

1) Dz.U. z 2017r.  poz. 2232, z 2018r. poz.130
2) Dz.U. z 2017r. poz. 38 i poz. 1985
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański
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UZASADNIENIE

Wmyśl art. 17 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017
roku poz. 1769) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie
pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Art. 44 ww. ustawy stanowi, że „sprawienie pogrzebu
odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego”. Wobec powyższego
uregulowanie sposobu sprawienia pogrzebu pozwoli na określenie zasad obowiązujących w
jednakowym zakresie dla każdego organizowanego pochówku. Mając na względzie powyższe,
podjęcie uchwały jest zasadne.
Sporządziła:
Aleksandra Marczak
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