
UCHWAŁA NR XXXV/190/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę 
Międzylesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 
w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zwrotu poniesionych wydatków na koszt Gminy Międzylesie. 

§ 2. Zadanie własne Gminy Międzylesie polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym, w tym osobom 
bezdomnym realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu. 

§ 3. 1. Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego oraz zgodnie z miejscowymi 
zwyczajami.

2. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki. 

3. Sprawnienie pogrzebu osobom, o którym mowa w § 1 odbywa się na cmentarzach położonych na terenie 
Gminy Międzylesie. 

4. W uzasadnionych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby 
zmarłej. 

5. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy 
dla miejsca zgonu. 

§ 4. 1. Realizację usług pogrzebowych, o których mowa w § 1, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu 
zleca wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe po wcześniejszym ustaleniu 
niezbędnych czynności oraz kosztów.

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności: 

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie, 

2) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia, 

3) zakup tabliczki, krzyża i wieńca, 

4) zakup najtańszej trumny wraz z wyposażeniem, 

5) opłatę za przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym, 

6) transport zwłok do miejsca pochówku, 

7) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie i zasypanie grobu wraz z uformowaniem i oznaczeniem grobu 
znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu, 

8) obsługę przy grobie, 

9) innych czynności wynikających z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi 
zwyczajami. 

§ 5. 1. Koszty związane z pogrzebem nie mogą przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
z 2013 r., poz.1440 ze zm.).

2. Koszty wymienione w ust. 1 pokrywa się na podstawie rachunków bądź faktur wystawionych przez zakład 
pogrzebowy. 

3. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy. 
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§ 6. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu: 

1. Jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa 
się z tego zasiłku. 

2. Jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się 
w całości lub części z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego. 

3. Jeżeli zmarły był osobą bezdomną lub osobą samotną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy z tytułu 
ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie żadnego majątku środki finansowe na sprawienie pogrzebu 
zabezpiecza w swoich planach finansowych Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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