
 

 

UCHWAŁA NR L/399/2014 

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 23 października 2014 roku 

w sprawie określenia zasad  sprawiania pogrzebów  oraz zwrotu kosztów pogrzebów     realizowanych 
przez Gminę Bukowina Tatrzańska. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.15, art. 44, art.96 ust.4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182, 

z późn.zm.) - Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów poniesionych przez Gminę 
Bukowina Tatrzańska, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska . 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/239/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 marca 2010 r. 

w sprawie  określenia zasad  sprawiania pogrzebów  oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez 

Gminę Bukowina Tatrzańska. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

Przewodniczący  Rady Gminy 

 

 

Władysław Piszczek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 6068



Załącznik do Uchwały Nr L/399/2014 

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 

z dnia 23 października 2014 r. 

Zasady  sprawiania pogrzebów  oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych 
przez Gminę Bukowina Tatrzańska. 

§ 1. Zadanie własne Gminy Bukowina tatrzańska  polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej .  

§ 2. 1. Sprawianie pogrzebów przez Gminę Bukowina Tatrzańska przysługuje osobom zmarłym, 

które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, jeżeli nie 

posiadały osób zobowiązanych do alimentacji  , w tym osoby bezdomne. 

2. O sprawienie pogrzebu przez Gminę Bukowina Tatrzańska mogą się ubiegać osoby zobowiązane  do 

pochówku osoby zmarłej ,pozostające w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mające  uprawnień ani 

możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, na podstawie  odrębnych przepisów . 

3. Postanowienia ust.1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się ustalić,  po uzyskaniu 

zgody właściwego prokuratora. 

4. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdują się osoby bliskie lub 

podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku. 

 

§ 3. 1. Organizatorem pogrzebu dla osób samotnych i bezdomnych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bukowinie Tatrzańskiej zwany dalej „Ośrodkiem” a dla osób posiadających rodzinę - rodzina. 

2. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji  

administracyjnej w przypadku osób bezdomnych i samotnych . 

3. W przypadku określonym w § 2 ust. 2 konieczne jest do przyznania świadczenia  zachowanie procedury 

określonej w ustawie o pomocy społecznej oraz przedstawienie faktur  lub rachunków potwierdzających 

poniesione wydatki. 

5. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego. 

6. Ośrodek zleca sprawianie pogrzebów wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi 

pogrzebowe. 

7. W celu wyłonienia firmy do sprawienia pogrzebu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zwraca się 
jednocześnie, przynajmniej do trzech podmiotów wykonujących tę usługę z zapytaniem o cenę 

8. Wybór firmy pogrzebowej dokonywany jest przy uwzględnieniu najniższej ceny oferowanej za usługę 
pogrzebową. 

§ 4. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzach parafialnych w Gminie Bukowina 

Tatrzańska. 

§ 5. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności : 

1. zakup  najtańszej trumny lub urny, 

2. zakup krzyża i tabliczki, 

3. przygotowanie ciała do pochówku, 

4. pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku, 

5. pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium, 

6. inne niezbędne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, wynikające z okoliczności. 

§ 6. Koszty wymienione w § 5 pokrywa się na podstawie  faktur lub rachunków . 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6068



§ 7. Ustala się następujące źródła i zasady pokrywania kosztów pogrzebu, sprawionego przez Ośrodek, 

w sytuacjach określonych w § 1 ust 1 i 2 : 

1. zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Koszty pogrzebu pokrywa się w całości z tego zasiłku do wysokości nie przekraczającej jego ustawowej 

wysokości, 

2. środki z budżetu Gminy  przeznaczone na realizację zadań własnych gminy - jeżeli po zmarłym 

nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego i zmarły nie pozostawił po sobie 

żadnego majątku . 

Środki finansowe na realizację niniejszej uchwały zabezpieczone będą w planach finansowych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej w Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki 

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  emerytalne i rentowe. 

Całkowity koszt sprawienia pogrzebu ze środków własnych Gminy nie powinien przekroczyć 60 % 

kwoty zasiłku  pogrzebowego wypłacanego z ubezpieczenia społecznego, 

a) w przypadku gdy zmarły był osobą bezdomną , Ośrodek  pokrywa w całości koszty pogrzebu, a następnie 

występuje do Gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby na pobyt stały o zwrot 

udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu, 

b) w przypadku sprawienia pogrzebu dla osoby NN koszty pogrzebu pokrywa w całości Ośrodek. 

3. masa spadkowa - w wysokości 100 % udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ośrodek lub 

do wysokości masy spadkowej, jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek. 

Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu zorganizowanego przez Ośrodek obciąża spadkobierców zmarłego. 

§ 8. 1. W przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 1, Ośrodek występuje niezwłocznie do właściwego 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie zasiłku pogrzebowego. 

Do wniosku Ośrodek załącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 3, Ośrodek, niezwłocznie po powzięciu wiadomości 

o otwarciu spadku, występuje do spadkobierców zmarłego z wnioskiem o pokrycie kosztów pogrzebu. 

Do wniosku Ośrodek załącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. 

W przypadku uchylania się spadkobierców od ciążącego na nich obowiązku Ośrodek występuje o zwrot 

kosztów sprawionego pogrzebu na drogę sądową. 

§ 9. 1. Ośrodek  może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części wydatków na pokrycie kosztów 

pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy  społecznej. 

2. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia 

kryterium dochodowego oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

  

 Przewodniczący  Rady Gminy 

 

 

Władysław Piszczek 
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