UCHWAŁA Nr XXX/182/2010
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków
na pokrycie kosztów pogrzebu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 1 i 4 i art.
101 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z
późn. zm.) Rada Gminy Kołbiel postanawia, co następuje:
§ 1.1. Sprawianie pogrzebu przez gminę Kołbiel przysługuje osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub
przebywały na terenie gminy Kołbiel w przypadku braku osób lub instytucji wyrażających wolę jego dokonania, w tym osobom bezdomnym i należy do obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej.
2. Postanowienia ust. 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się ustalić, po uzyskaniu
zgody właściwego miejscowo prokuratora.
§ 2.1. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeżeli jest znane.
2. W wypadku braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb sprawia się zgodnie z panującym w gminie zwyczajem z zachowaniem godności należnej zmarłemu.
§ 3.1. Sprawianie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji
administracyjnej.
2. Sprawianie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu po rozpoznaniu sytuacji przez pracownika
socjalnego i stwierdzenia zaistnienia okoliczności określonych w § 1.
§ 4.1. Sprawianie pogrzebu zleca Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli osobom,
które się tego podejmują lub firmie świadczącej usługi pogrzebowe.
2. W zaleceniu Kierownik określa niezbędne czynności związane z pochówkiem oraz górną granicę kosztów.
§ 5. Sprawianie pogrzebu obejmuje dokonanie niezbędnych czynności z tym związanych, a w szczególności:
1. Zakup trumny, symboli religijnych i tabliczki imiennej.
2. Opłatę za przechowanie zwłok.
3. Przygotowanie zwłok do pochówku.
4. Przewóz zwłok.
5. Obsługę ceremonii pogrzebowej.
6. Przygotowanie grobu.
7. Inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu.
§ 6. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu finansowane są przez gminę ze środków przeznaczonych na
realizację zadań własnych z pomocy społecznej.
§ 7. Wójt Gminy Kołbiel dokonuje zapłaty lub zwrotu wydatków na podstawie:
1. Wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty pogrzebu dla osób, które podjęły się
dokonania pochówku.
2. Rachunku wystawionego z wyszczególnionymi pozycjami kosztowymi, dla firmy świadczącej usługi pogrzebowe.
3. Zapłata lub zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków za sprawienie pogrzebu do kwoty nie
wyższej niż kwota wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zasiłku pogrzebowego.
§ 8. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:
1. Z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego.

2. W całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła
majątek.
3. W wypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego, której
tożsamość oraz ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały da się ustalić, koszty pogrzebu zwraca
gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
4. W wypadku sprawiania pogrzebu osobie bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz
osobie, której tożsamości nie da się ustalić, koszty pogrzebu pokrywa w całości gmina.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kołbieli.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Rosłaniec

