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Uchwała Nr XIII/133/07
Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lichnowach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 200 lr. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust.l pkt 15, art.44 i art.96 
ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Dz 2004r. Nr 64 , poz.593 z 
późn.zm.) Rada Gminy w Lichnowach uchwala co następuje:

§1

Obowiązek sprawienia pogrzebu jest świadczeniem z zakresu pomocy społecznej i spoczywa 
na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach zwanym dalej „ośrodkiem” w 
stosunku do osób zamieszkałych na terenie gminy, które to osoby bądź ich rodziny nie 
posiadają prawa do zasiłku pogrzebowego, osób bezdomnych i osób , których tożsamość nie 
jest znana zmarłych na terenie gminy.

§2

Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego a w przypadku braku 
danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 3

1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w 
danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku a w szczególności:

- zakup trumny,
- zakup niezbędnego ubrania
- opłaty za korzystanie z chłodni lub prosektorium
- przygotowanie zwłok
- przewóz zwłok
- przygotowanie pogrzebu
- obsługa przy pochówku, udział duchownego
- wykup miejsca na cmentarzu

2. Ośrodek może zlecić sprawienie pogrzebu zakładowi pogrzebowemu, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z zakładem niezbędnych czynności związanych z 
pochówkiem.



§4

Wysokość poniesionych kosztów za rzeczy i usługi o których mowa w § 3 , potwierdzone 
fakturą, rachunkiem , ustala kierownik ośrodka biorąc pod uwagę najniższe ceny 
obowiązujące na rynku usług pogrzebowych i cmentarnych.

1. Koszty pogrzebu pokrywa ośrodek ze środków przyznanych na realizację zadań 
własnych.

2. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi:
a) w całości z masy spadkowej obciążając spadkobierców
b) z zasiłku pogrzebowego jeżeli taki przysługuje zmarłemu z tytułu ubezpieczenia 

społecznego
c) zwracane są przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej

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

§ 5

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 7

Jan Michalski



U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy

Zgodnie z art.17 ust.l pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym 
osobom bezdomnym.
Rada Gminy w drodze uchwały określa sposób sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem 
zmarłego (art.44 wyżej cytowanej ustawy).
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Społecznej w Lichnowach


