UCHWAŁA Nr..........................
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.1) w związku z 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z póź.
zm.2) oraz art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.
Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 z póź. zm.3) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§1
Ustala się zasady sprawienia pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę
Tarnów Opolski w przypadku niesprawienia pogrzebu przez podmioty do tego uprawnione w myśl
art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 118, poz.687 z póź.zm.) bądź niewykorzystania zwłok przez podmioty określone w art. 10 ust. 2
wyżej cytowanej ustawy, gdy miejscem zgonu osoby jest Gmina Tarnów Opolski.

§2
Zadania własne Gmin Tarnów Opolski polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zwany dalej
,,Ośrodkiem,,.
§3
Kierownik Ośrodka zleca sprawienie pogrzebu podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi
pogrzebowe.
§4
Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem i wolą zmarłego a w razie braku możliwości ustalenia
wyznania zmarłego pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1240, 1310 i 1607,

3

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 853, w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, w Dz.
U. z 2013 r. poz. 1650, w Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, w Dz. U. z 2015 r. poz. 935 i 1274.

§5
Sprawienie pogrzebu, w tym sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej odbywa się na cmentarzu
wskazanym przez Kierownika Ośrodka przy uwzględnieniu miejsca zamieszkania zmarłego.

§6
Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:
1.
formalności związane ze zgonem i pogrzebem ( w tym m. in. uzyskanie aktu zgonu, zakup
miejsca pochówku),
2.
zakup trumny lub urny wraz z wyposażeniem( w tym: krzyża, tabliczki imiennej),
3.
przygotowanie zwłok do pochówku,
4.
pokrycie kosztu przechowywania zwłok w chłodni,
5.
pokrycie kosztu transportu zwłok do miejsca pochówku,
6.
wykopanie i uformowanie grobu,
7.
obsługę przy pogrzebie,
8.
kosztów kremacji,
9.
inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem
i miejscowymi zwyczajami.
§7
Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez
podmiot któremu pochówek został zlecony.
§8
Koszty pogrzebu poniesione przez gminę podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie
zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 10
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/235/06 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

