Projekt
z dnia 30 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZTABIN
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sztabin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594, z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Sztabin przysługuje osobom, które zmarły na terenie gminy, jeżeli
z prawa do pochówku nie skorzystały uprawnione osoby, podmioty, instytucje, organy lub organizacje.
2. Sprawienie pogrzebu realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie.
§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu i stwierdzeniu okoliczności z § 1.
2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane. W sytuacji, kiedy
nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, w tym osoby bezdomnej, bądź gdy była ona osobą niewierzącą,
pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie zwyczajów i tradycji.
§ 3. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekraczać kwoty zasiłku pogrzebowego, określonego
według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.
§ 4. 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku
niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego lub w przypadku braku danych o wyznaniu
zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Koszty pogrzebu obejmują najniższe wydatki związane z:
1) przechowywaniem zwłok;
2) przygotowaniem zmarłego do pochówku;
3) zakupem niezbędnego ubrania (o ile osoba zmarła nie posiadała);
4) zakupem najtańszej trumny, krzyża, tabliczki, klepsydry i wieńca;
5) transportem zwłok karawanem;
6) obsługą pochówku;
7) wykopaniem, zakopaniem, uformowaniem i oznaczeniem grobu;
8) posługa kapłańską lub celebrą innego wyznania;
9) innymi czynnościami wynikajacymi z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi
zwyczajami.
3. Pochówku wraz z niezbędnymi usługami dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Sztabin
lub pobliskich gmin ościennych.
4. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu niż te, o których mowa w ust. 3, może być dokonane pod
warunkiem, że koszt takiego pochówku, nie będzie wyższy od kosztu pochówku sprawianego na cmentarzach na
terenie Gminy Sztabin.
§ 5. Zwrot kosztów osobie lub firmie wykonującej usługę pogrzebową następuje na podstawie:
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1) rachunków potwierdzających dokonanie pochówku, wystawionych przez osoby fizyczne;
2) faktur wystawionych przez wyspecjalizowane firmy, które dokonały pochówku.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/74/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sztabin oraz uchwała nr VI/83/2011 r. Rady Gminy Sztabin z dnia
30 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/74/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia
14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na
pokrycie kosztów pogrzebu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Karp
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Uzasadnienie
Rada Gminy jest upoważniona do określenia w drodze uchwały sposobu sprawienia pogrzebu. Świadczenie
stanowiące przedmiot uchwały jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym. Przepis art. 44 ustawy
o pomocy społecznej wprost wskazuje, iż sprawienie pogrzebu odbywa sie w sposób ustalony przez gminę
zgodnie z wyznaniem zmarłego. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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