Projekt

UCHWAŁA ....................
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Choroszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017r. poz. 912) Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu przez gminę Choroszcz.
§ 2. 1. Gmina Choroszcz sprawia pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały lub
przebywały na terenie Gminy, w przypadku braku podmiotów uprawnionych do dokonania pochówku
w rozumieniu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdą się osoby lub podmioty,
które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku.
§ 3. Sprawianie pogrzebu na koszt gminy Choroszcz realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej wChoroszczy.
§ 4. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego
właściwy dla miejsca zgonu.
2. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz
zwyczajów miejscowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub gdy był on
osoba niewierzącą, pogrzeb ma charakter świecki.
3. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby z zastrzeżeniem
ust. 4 i 5.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce
zamieszkania osoby zmarłej, o ile łączny koszt pogrzebu nie przekroczy wartości zasiłku pogrzebowego
określonego w odrębnych przepisach obowiązujących w dniu pogrzebu.
5. Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby
nikomu nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Choroszczy.
§ 5. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy zleca firmie prowadzącej usługi pogrzebowe.
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:
1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem,
2) przygotowanie zwłok do pochówku (w tym mycie i ubranie),
3) przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym,
4) zakup ubrania i obuwia,
5) zakup trumny lub urny, krzyża, tabliczki imiennej,
6) przewóz zwłok do miejsca pochówku (koszt transportu),
7) opłata za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej,
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8) wykopanie i zasypanie grobu,
9) obsługa przy pogrzebie oraz usługa duszpasterska zgodnie z wyznaniem zmarłego,
10) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej, prawem oraz
miejscowymi zwyczajami.
§ 6. 1. Wydatki związane z organizacją pogrzebu w całości pokrywane są przez gminę Choroszcz ze
środków przeznaczonych na realizację zadań własnych z pomocy społecznej na podstawie faktur wystawionych
przez firmę prowadzącą usługi pogrzebowe, któremu pochówek został zlecony.
2. Łączny koszt sprawienia pogrzebu nie może przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonej
w odrębnych przepisach obowiązujących w dniu pogrzebu.
§ 7. 1. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi:
1) w całości z zasiłku pogrzebowego – jeżeli taki przysługuje z ubezpieczenia społecznego,
2) w całości lub części z masy spadkowej obciążając spadkobierców, jeżeli zmarły pozostawił po sobie
majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr IV/52/11 Rady Miejskiej wChoroszczy zdnia 30czerwca 2011r. wsprawie zasad
sprawiania pogrzebu przez Gminę Choroszcz.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia wDzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys

§ 11.
§ 11.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu. Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie
pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zgodnie
z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki niepochowane przez osoby do tego
zobowiązane są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
Wykonując dyspozycję przedmiotowego przepisu, Rada Miejska w Choroszczy podjęła Uchwałę Nr
IV/52/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Choroszcz.
Uwzględniając zalecenia organu nadzoru i stosując się do aktualnej praktyki orzeczniczej konieczne jest
dostosowanie przepisów uchwały do obowiązującego prawa.
Wobec powyższego wycofanie z obrotu prawnego poprzedniej uchwały i podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
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