
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/224/2018 

RADY GMINY DZIKOWIEC 

z dnia 19 stycznia 2018 r. 

w sprawie sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1875.), art. 17 ust. l pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marcu 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769),  

Rada Gminy Dzikowiec uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę 

Dzikowiec zwana dalej Gminą , związanych ze sprawianiem pogrzebu. 

2. Zadanie własne w formie sprawiania pogrzebu osobom zmarłym ,samotnym nie posiadających żadnej 

rodziny, dochodów zamieszkującym na terenie gminy Dzikowiec w tym osobom bezdomnym realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu zwany dalej Ośrodkiem. 

3. Sprawianie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego. 

4. Ośrodek może zlecić sprawianie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe 

usługi pogrzebowe. 

5. Sprawianie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej niewymagającym wydania decyzji 

administracyjnej. 

6. Pogrzeb przeprowadza się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane. 

7. W przypadku śmierci osoby zamieszkałej na terenie gminy Dzikowiec nie posiadającej żadnej rodziny 

i źródła utrzymania i nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku Gmina sprawia pogrzeb 

i pokrywa następujące koszty : 

1. Zakupu trumny. 

2. Przygotowania zwłok do pochówku. 

3. Pokrycia kosztów obsługi pogrzebowej i przewozu zwłok. 

4. Pokrycia kosztów czynności wykonanych przez grabarza. 

5. Posługe duszpasterska- zgodnie z wyznaniem zmarłego . 

6. Zakup wiązanki i zniczy w przypadku osoby nie posiadającej rodziny. 

§ 2. 1. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawianie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury 

i pokwitowań wykonawców usługi, którym pochówek został zlecony. 

2. Łączny koszt pogrzebu nie mogą przekroczyć wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego określonego 

według odrębnych przepisów obwiązujących w dniu pogrzebu. 
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3. Wydatki związane z organizacją pogrzebu porywane są z budżetu gminy. 

§ 3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę Dzikowiec poniesione wydatki podlegają 

zwrotowi: 

1. Jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego udokumentowane 

wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku. 

2. Jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się 

w całości lub w części z masy spadkowej zgodnie z przepisami prawa spadkowego. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/151/2004 Rady Gminy Dzikowiec w sprawie sposobu sprawiana przez 

Gminę pogrzebów 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOPS. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Edward Klecha 
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