
UCHWAŁA NR XII/51/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turawa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019r., poz. 506 z późn.zm.), w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1507), art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz.U.z 2019r., poz. 1473)  Rada Gminy Turawa

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady sprawienia pogrzebu na koszt gminy Turawa.

§ 2. 1 Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu  realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Turawie.

2. O czynnościach dotyczących sprawienia pogrzebu na koszt Gminy w przypadkach przewidzianych  
przepisami decyduje Kierownik Ośrodka.

§ 3. 1  Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez właściwy Urząd Stanu 
Cywilnego. Miejscem pochówku jest cmentarz  położony na terenie  Gminy Turawa zgodnie z ostatnim   
znanym miejscem zamieszkania.

2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku możliwości ustalenia wyznania 
zmarłego, pogrzebu dokonuje się z miejscowymi zwyczajami.

3. Sprawienie pogrzebu  na cmentarzu poza Gminą Turawa, może nastąpić  pod warunkiem , że osoby, 
które  się  tego domagają pokryją różnicę pomiędzy kosztami obowiązującymi na cmentarzach w Gminie  
Turawa a kosztami obowiązującymi  na wybranym cmentarzu.

§ 4. 1 Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawami pogrzebu Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Turawie zleca zakładowi pogrzebowemu prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe.

2. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować w szczególności:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny lub urny;

3) przygotowanie zwłok do pochówku;

4) zakup odzieży;

5) pokrycie kosztów chłodni;

6) transport zwłok:

7) pochowanie zwłok;

8) zakup i ustawienie krzyża lub innego symbolu zgodnie z wyznaniem zmarłego, oraz tabliczki nagrobnej;

9) zapewnienie posługi religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego;

10) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa.

3. Szczegółowe ustalenia  dotyczące sposobny  realizacji czynności, o których  mowa w ust.2 zostaną  
określone  w zleceniu , o którym mowa w ust.1.

4. Płatność za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę, której 
pochówek został zlecony.

5. Koszt sprawienia pogrzebu nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego  
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2018r.poz.1270 z późn.zm.).
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§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Turawa Nr XXIV/157/2009 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie 
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk
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