
Uchwała Nr XXIV/157/2009 

Rady Gminy Turawa 

 

z dnia 20 marca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę  

i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 

94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 

1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 

36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519 i Nr 221, poz. 1640), Rada Gmi-

ny uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Turawa zwaną dalej Gminą. 

 

[§ 2.1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę, przysługuje osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub 

przebywały na terenie Gminy w dacie śmierci, w tym bezdomnym, jeżeli nie posiadały osób zobowiąza-

nych do alimentacji, względnie osoby zobowiązane do alimentacji uchylają się od obowiązku sprawienia 

pogrzebu. 

2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez Gminę może również ubiegać się 

osoba lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej i niemająca możliwości ubiegania się o 

świadczenia na ten cel z innych tytułów. 

3. Postanowienia ust. 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie można ustalić, po uzy-

skaniu zgody właściwego miejscowo prokuratora.] * 

4. Sprawienie pogrzebu realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, 

zwanym dalej Ośrodkiem. 

5. [Gmina zwolniona jest z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdą się osoby lub 

podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku.]* 

 

§ 3.1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, po rozeznaniu sytuacji oraz prze-

prowadzeniu wywiadu środowiskowego przez, pracownika socjalnego [i stwierdzeniu okoliczności 

określonych w § 2.]* 

2. Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przed-

stawicielem miejscowego kościoła lub innymi związkami wyznaniowymi. 

 

§ 4.1. Ośrodek zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi po uprzednim określe-

niu przez kierownika Ośrodka zakresu usług pogrzebowych i kosztów z tym związanych. 

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje: 

1) przewóz i przechowywanie zwłok; 

2) przygotowanie zwłok do pochówku; 

3) zakup ubrania; 

4) zakup trumny; 

5) obsługę przy pochówku; 

6) udział osoby duchowej w pochówku osoby zmarłej; 

7) inne czynności wynikające z okoliczności lub zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

 

§ 5. Kierownik Ośrodka dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie: 

1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku; 

2) rachunku wystawionego przez podmiot, któremu zostały zlecone czynności, po uprzednim wyko-

naniu zlecenia. 

 

[ § 6. Wydatki finansowe poniesione przez Gminę na sprawienie pogrzebu podlegają zwrotowi; 

1) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego; 

2) z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona 

majątek; 

3) w przypadku osoby bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz osób określonych w § 2 ust. 3 

koszty pogrzebu w całości ponosi Gmina.]* 



 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tu-

rawie. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Turawa 

Franciszek Mykietów 

 

 

*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III-AP-0911-1-29/09 z dnia 8 kwietnia 2009 

r. 

 


