Projekt
z dnia 18 stycznia 2021 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XXXIII/___/2021
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala co
następuje :
§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Gniezno.
§ 2. Zadania własne Gminy Gniezno polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym realizuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zwany dalej Ośrodkiem.
§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu następuje zgodnie z wyznaniem zmarłego.
2. Wykonanie usługi pogrzebowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zleca firmie prowadzącej usługi
pogrzebowe, a wydatki z tym związane pokrywa ze środków ujętych w planie finansowym Ośrodka.
3. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, pogrzeb powinien być przeprowadzony
z uwzględnieniem panujących w gminie zwyczajów i tradycji.
4. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu na terenie Gminy Gniezno lub najbliższym cmentarzu
komunalnym.
§ 4. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które
w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi lub
przekonaniami w sprawach religii.
2. Usługa pogrzebowa obejmuje w szczególności następujące czynności :
1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;
2) zakup trumny, krzyża i tabliczki;
3) wykopanie grobu;
4) przechowywanie zwłok w prosektorium;
5) przewóz zwłok do miejsca pochówku;
6) zakup niezbędnego ubrania;
7) posługę kapłańską z uwzględnieniem wyznania zmarłego;
8) obsługa przy pochówku;
9) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami.
W oparciu o powyższe przepisy oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu należy do
zadań własnych gminy o charakterze obwiązkowym.
Przejęcie niniejszej uchwały określa sposób sprawienia pogrzebu, dlatego jej podjęcie jest konieczne i
uzasadnione.
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