
UCHWAŁA NR XXVII/195/09 

RADY GMINY PANKI   
 

z dnia 9 listopada 2009 r.  
 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Panki  
 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42  ustawy z dnia   8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, 

art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 

1362) oraz w oparciu  o art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia, 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.). 

 
       Rada Gminy Panki uchwala : 

 
§ 1.  

 
1. Sprawianie pogrzebu osobom odbywa się poprzez: 

a) udzielenie zlecenia zakładowi pogrzebowemu, 

b) przyznanie zasiłku celowego, celowego specjalnego lub celowego zwrotnego na sprawienie pogrzebu  

    przyznawanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku,  

   na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. 

2. Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności: 

a) wystawienie karty zgonu przez lekarza, 

b) wystawienie aktu zgonu przez USC, 

c) dostarczenie trumny, w razie potrzeby ubrań 

d) wydrukowanie zakup klepsydr, zakup symbolicznej wiązanki, 

e) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym mycie, ubranie, 

f) przechowywanie zwłok w kaplicy przedpogrzebowej, 

g) przewóz karawanem, 

h) złożenie zwłok w grobie ziemnym,   

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

   i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu, 

j) oraz inne wymagane przepisami prawa. 

3. Pochowanie zwłok następuje każdorazowo przy udziale pracownika socjalnego lub innego przedstawiciela  

   GOPS. 

 

§ 2. 

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawianie  

   pogrzebu na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub  

   rachunku wystawionego przez firmę, której pochówek został zlecony. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 

               mgr inż. Elżbieta Matusak 

 


