
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm ), uchwala się co następuje:

§ 1. Zadanie Gminy Wołczyn polegające na sprawieniu pogrzebu, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wołczynie.

§ 2. Postanowienia w sprawie koniecznego zakresu oraz sposobu sprawienia pogrzebu podejmuje Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.

§ 3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzu tego wyznania w granicach 
terytorialnych Gminy Wołczyn. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego lub braku cmentarza 
zgodnego z wyznaniem zmarłego pogrzeb sprawia się na cmentarzu komunalnym w Wołczynie.

§ 4. Pochówek obejmuje:

1) dopełnienie formalności prawnych (uzyskanie karty zgonu i aktu zgonu);

2) przewóz zwłok z miejsca zgonu do prosektorium;

3) opłatę za przechowywanie zwłok;

4) przygotowanie ciała do pochówku (w tym zakup niezbędnego ubrania);

5) zakup trumny lub urny, symbolu religijnego i tabliczki imiennej;

6) kremacja zwłok;

7) obsługę ceremonii pogrzebowej;

8) wykopanie i uformowanie grobu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r.
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Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu. W myśl art. 44 ustawy
z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm) sprawienie pogrzebu
odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem udzielanym sporadycznie w gminie Wołczynie (1-3 pogrzebów
w roku kalendarzowym). W przypadku zgonu podopiecznego lub bezdomnego, w pierwszej kolejności
pracownicy ośrodka ustalają krąg osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu. W przypadku braku takich
osób i ustaleniu, że zmarły był osobą samotną podejmowane są działania w celu sprawienia pogrzebu. Po
ustaleniu stanu faktycznego (sytuacji rodzinnej zmarłego) i zebraniu niezbędnej dokumentacji wymaganej do
podjęcia decyzji, częścią związaną z fizycznym przygotowaniem pogrzebu zajmuje się firma pogrzebowa
wyłoniona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie w ramach środków na zadania własne planuje i zabezpiecza
środki na ewentualność zajścia zdarzenia i pokrycia kosztów sprawienia pogrzebu. W myśl ustawy o pomocy
społecznej, koszt sprawienia pogrzebu podlega zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej
nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
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