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UCHWAŁA NR XXII/182/2013
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzyżanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz.U z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu osoby bezdomnej, osoby zmarłej bez ustalonej tożsamości,
której zwłoki odnaleziono na terenie gminy, osoby samotnej oraz osoby w rodzinie, na którą nie przysługuje
zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego.
2. O sprawienie pogrzebu przez Gminę Krzyżanów może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku,
pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mająca uprawnień ani możliwości ubiegania się o
zasiłek pogrzebowy, na podstawie odrębnych przepisów.
3. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego po
rozpoznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 2.
§ 2. 1. Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego.
2. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie zwyczajów.
§ 3. 1. Decyzję w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie po rozpatrzeniu wywiadu środowiskowego i zebranej dokumentacji przez
pracownika socjalnego.
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności:
1) przygotowanie, przechowywanie i przewiezienie zwłok;
2) opłata za miejsce na cmentarzu;
3) zakup trumny (urny);
4) sporządzenie oraz wywieszenie klepsydry;
5) pochówek oraz oznaczenie grobu wyznaniem zmarłego oraz tabliczką;
6) inne uzasadnione koszty wynikające ze sprawienia pogrzebu.
§ 4. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie dokonuje zapłaty za sprawienie
pogrzebu na podstawie rachunku (faktury) wystawionego przez zakład pogrzebowy.
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2. Koszty sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie nie mogą przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) obowiązującego w dniu pogrzebu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy:
Magdalena Jabłońska

