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UCHWAŁA NR 295/XXXIV/2013
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Myślenice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.). Rada Miejska w Myślenice uchwala, co
następuje:
§ 1. Zadania własne Gminy Myślenice polegające na sprawianiu pogrzebu realizuje Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, zwany dalej „Ośrodkiem”.
§ 2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu.
§ 3.
1. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pochówku, źródła środków finansowych, z których
zostaną pokryte koszty pochówku oraz jeśli jest to możliwe:
1) ustala wyznanie zmarłego;
2) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego;
3)powiadamia o pogrzebie strony zainteresowane.
2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem
kościoła oraz zachowaniem przepisów prawa i zwyczajów miejscowych.
3. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym
zwyczajem.
4. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej z zastrzeżeniem
ust.5 i 6.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym miejscu niż miejsce
zamieszkania osoby zmarłej.
6. Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu
nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Ośrodka.
§ 4.
1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są
niezbędne do sprawienia pochówku.
2. Realizację usług pogrzebowych, o których mowa w ust. 1 Ośrodek zleca zakładowi pogrzebowemu
prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, obejmujące niezbędne czynności z tym związane,
a w szczególności:
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1) przygotowanie zwłok do pochówku;
2) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;
3) zakup niezbędnego ubrania;
4) zakup trumny wraz z wyposażeniem;
5) przewóz zwłok karawanem;
6) zakup krzyża, tabliczki, wieńca;
7) usługa pogrzebowa żałobników (wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką;
8) posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego;
9) inne niezbędne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem
i miejscowymi zwyczajami.
3. Ośrodek dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie rachunku/faktury wystawionego po sprawieniu
pogrzebu przez zakład pogrzebowy.
4. Łączny koszt sprawienia pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez
zakład ubezpieczeń społecznych.
5. Wydatki poniesione na sprawienie pogrzebu przez Gminę Myślenice, co do których nie ma możliwości
uzyskania ich zwrotu, pokrywa się ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej
o charakterze obowiązkowym, pozostające w dyspozycji Ośrodka.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 173/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie zasad udzielania przez Gminę Myślenice zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Grabowski

