Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1507, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów.
§ 2. Decyzję w sprawie sprawienia pogrzebu podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
§ 3. Sprawienie pogrzebu przez gminę przysługuje osobom zmarłym, zamieszkałym lub przebywającym na
terenie Gminy Namysłów a także osobom bezdomnym.
§ 4. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzu tego wyznania w granicach
terytorialnych Gminy Namysłów. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego lub braku cmentarza
zgodnego z wyznaniem zmarłego pogrzeb sprawia się na cmentarzu komunalnym w Namysłowie.
§ 5. Koszt sprawienia pogrzebu obejmuje niezbędne wydatki związane z pogrzebem:
1) dopełnienie formalności prawnych (uzyskanie karty zgonu i aktu zgonu);
2) przewóz zwłok z miejsca zgonu do prosektorium;
3) opłatę za przechowywanie zwłok;
4) przygotowanie ciała do pochówku, (w tym zakup niezbędnego ubrania);
5) zakup trumny lub urny, symbolu religijnego i tabliczki imiennej;
6) kremacja zwłok;
7) obsługę ceremonii pogrzebowej;
8) wykopanie i uformowanie grobu.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 223/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie
sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu. W myśl art. 44 ustawy
z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) sprawienie pogrzebu
odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem udzielanym sporadycznie w gminie Namysłów (1-4 pogrzebów w roku
kalendarzowym). W przypadku zgonu podopiecznego lub bezdomnego, w pierwszej kolejności pracownicy
ośrodka ustalają krąg osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu. W przypadku braku takich osób i ustaleniu, że
zmarły był osobą gospodarującą samotnie podejmowane są działania w celu sprawienia pogrzebu. Po ustaleniu
stanu faktycznego (sytuacji rodzinnej zmarłego) i zebraniu niezbędnej dokumentacji wymaganej do podjęcia
decyzji, częścią związaną z fizycznym przygotowaniem pogrzebu zajmuje się firma pogrzebowa wyłoniona
w drodze zebrania ofert. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie w ramach środków na zadania własne
planuje i zabezpiecza środki na ewentualność zajścia zdarzenia i pokrycia kosztów sprawienia pogrzebu. W myśl
ustawy o pomocy społecznej, koszt sprawienia pogrzebu podlega zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie
zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Projektodawca: Burmistrz
JK
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