
UCHWAŁA NR XIII/109/2020
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej  (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1507 z późn.  zm.)  Rada Gminy Pokój  uchwala  co
następuje:

            § 1. 1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój.

2. Sprawienie pogrzebu przez gminę przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym na terenie Gminy
Pokój lub osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Pokój.

3.  Sprawienie  pogrzebu  następuje  na  podstawie  aktu  zgonu  wystawionego  przez  Urząd  Stanu
Cywilnego,  po  rozpoznaniu  przez  pracownika  socjalnego  sytuacji  bytowej  zmarłego  lub  po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w rodzinie zmarłego.

§ 2. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, pogrzeb powinien być
przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w gminie zwyczajów i tradycji.

§ 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju podejmuje decyzje w sprawie sprawienia
pogrzebu i  zleca realizację usługi sprawienia pogrzebu firmie prowadzącej kompleksowe usługi
pogrzebowe.

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne
do pochówku, a w szczególności:

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie;
2) przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym;
3) zakup trumny;
4) czynności podejmowane przez duchownego, organistę i grabarza;
5) opłatę za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej;
6) przewóz zwłok;
7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką
z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu;
8) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa.

§ 4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty za sprawienie pogrzebu na podstawie
rachunku (faktury) wystawionego przez zakład pogrzebowy, do kwoty nie wyższej niż wysokość
zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


