Uchwała Nr XXXIV/156/2012
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój oraz określenia
zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1
ust. 3, art. 41 pkt 1, art. 44, art. 96, art. 101 ust. 2 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.),
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz
zwyczajów miejscowych.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb sprawia się zgodnie z
panującym w gminie zwyczajem z zachowaniem godności należnej zmarłemu.
3. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej zleca firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe.
§ 2.
1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:
1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;
2) zakup trumny lub urny z akcesoriami;
3) zakup niezbędnego ubrania;
4) przygotowanie ciała do pochówku;
5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;
6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;
7) pokrycie kosztów kremacji;
8) wykopanie grobu, obsługę przy pogrzebie;
9) inne uzasadnione koszty.
2. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu realizacji czynności, o których jest mowa w ust. 1
zostaną określone w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
§ 3.
1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się poza Gminą Miejską
Świeradów-Zdrój.

§ 4.
1. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę,
której pochówek został zlecony oraz rachunku/pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za
usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem zmarłego.
2. Koszt sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju
nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
§ 5.
Traci moc Uchwała Nr 70/V/97 Rady Miejskiej w Świeradowie-Zdroju z dnia 03.10.1997r.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu osobom
zmarłym, które nie posiadają osób zobowiązanych, bądź też nie są objęte systemem ubezpieczenia
społecznego w tym osobom bezdomnym. Konieczność podjęcia uchwały dotyczącej sposobu
pochówku przyjętego przez gminę wynika z art. 44 ustawy o pomocy społecznej, który mówi,
iż „sprawienie pochówku odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem
zmarłego”.
Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na zmianę przepisów znowelizowanej ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

