UCHWAŁA NR X/77/19
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ), art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Gmina Dąbrowa sprawia pogrzeb osobom zmarłym, w tym osobom bezdomnym, zamieszkałym lub
przebywającym na terenie gminy w chwili zgonu, w przypadku braku podmiotów uprawnionych do dokonania
pochówku w rozumieniu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.).
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej zleca bezpośrednio organizację pogrzebu wyspecjalizowanemu
podmiotowi prowadzącemu usługi pogrzebowe, po każdorazowym uzgodnieniu zakresu niezbędnych czynności
i górnych granic kosztów możliwych do poniesienia.
2. Koszty pogrzebu pokrywa się w oparciu o przedłożone rachunki i faktury, na wniosek podmiotu, któremu
zlecono organizację i dokonanie pochówku, po wykonaniu zlecenia.
3. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy niż wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§ 3. 1. Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane. W sytuacji kiedy
nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być
sprawiony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje czynności niezbędne, które w danym przypadku są konieczne do dokonania
pochówku, w tym w szczególności:
1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym mycie i ubranie;
2) przechowywanie zwłok w chłodni lub kaplicy pogrzebowej;
3) kremację zwłok, zakup trumny lub urny, tabliczki imiennej;
4) przewóz zwłok lub skremowanych prochów do miejsca pochówku;
5) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego, tabliczką imienną ze
wskazaniem daty urodzenia i zgonu;
6) opłacenie miejsca pochówku;
7) obsługę przy pochówku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Konopa
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