
 

Uchwała Nr XVI/88/19 

Rady Miejskiej Gminy  Gryfów Śląski 

z dnia 11 grudnia 2019 r.  

 

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Gryfów Śląski   

                    i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu. 

 

 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 i art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508) i art. 10 ust 3 i 

ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 

912) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Uchyla się uchwałę Nr XIII/75/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 

2019r. w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy Gryfów Śląski i określenia zasad zwrotu 

poniesionych kosztów pogrzebu. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.02.2017r dotyczącym 

rozstrzygnięcia w sprawie podejmowania uchwał dotyczących pochówku na koszt gminy uchyla się 

uchwałę nr XIII/75/19 z dnia 29 października 2019r. 

„Zgodnie z art. 17. ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 

2018r. poz. 1508), do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie 

pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, co należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 10 ust. 3 ustawy 

z dnia 31 stycznia 1959(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 912).  

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego 

(art.44 ustawy o pomocy społecznej). W ocenie Wojewody Dolnośląskiego, art.44 nie stanowi 

podstawy prawnej do działania przez radę gminy (poprzez wydawanie uchwał o charakterze 

generalnym). Właściwa formą określenia sposobu sprawienia pogrzebu jest akt indywidualny, co 

determinuje konieczność podejmowania w tym zakresie działań przez organ wykonawczy gminy.” 

 

 


