
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/191/17 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia zasad 

zwrotu poniesionych kosztów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 17 ust. 1 pkt 15, art.36 pkt.2 lit. f, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 912), 

Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu osoby bezdomnej, samotnej oraz osoby w rodzinie, na którą 

nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. 

§ 2. 1.  Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu 

Cywilnego. 

2. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy świadczonym przez  Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Padwi Narodowej. 

3. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem, które nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

§ 3. 1.  Kierownik Ośrodka zleca w formie pisemnej sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom 

prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe. 

2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku możliwości ustalenia wyznania 

zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem. 

3. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne 

do sprawienia pochówku, a w szczególności: 

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie; 

2) przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym; 

3) zakup trumny; 

4) wywieszenie klepsydry; 

5) opłatę za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej; 

6) przewóz zwłok; 

7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką 

z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu lub odpowiednio "NN"; 

8) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa. 
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§ 4. Sprawienie pogrzebu, w tym sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej odbywa się na cmentarzu 

wskazanym przez Kierownika Ośrodka, jeśli to możliwe przy uwzględnieniu: 

a) miejsca zamieszkania zmarłego, 

b) kosztów pogrzebu. 

§ 5. 1. Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez 

podmiot, któremu pochówek został zlecony do kwoty nie wyższej niż kwota wypłacona przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zasiłku pogrzebowego. 

2. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu Gminy Padew Narodowa. 

3. Zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu dochodzi Ośrodek. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Janusz Bik 
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