
UCHWAŁA NR XXXII/186/13
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 182 z póź. zm.), art.10 ust.3 
i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U z 2011r. Nr 118, 
poz. 687 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Sprawienie pogrzebu realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym 
Lubotyniu, zwany dalej „ośrodkiem”. 

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej. 

2. Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji 
z przedstawicielem miejscowego kościoła lub innymi związkami wyznaniowymi. 

3. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego pogrzebu dokonuje się pochówku 
o charakterze świeckim.

§ 3. 1. Zleca się sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi po uprzednim określeniu 
przez Kierownika Ośrodka zakresu usług pogrzebowych i kosztów z tym związanych. 

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje: 

1) przewóz i przechowanie zwłok; 

2) przygotowanie zwłok do pochówku; 

3) zakup ubrania; 

4) zakup trumny; 

5) pochowanie w grobie ziemnym; 

6) obsługę przy pochówku; 

7) inne czynności i wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§ 4. Koszt sprawienia pogrzebu przez Ośrodek nie może przekroczyć wysokości zasiłku 
pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 14 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r Nr.153, poz. 1227 z późn. zm.). 

§ 5. Kierownik ośrodka dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie rachunku lub 
faktury wystawionej przez podmiot, któremu zostały zlecone czynności, po uprzednim wykonaniu 
zlecenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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