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UCHWAŁA NR XXVI/223/13
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wiśniowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Wiśniowa w przypadku braku podmiotu lub osób
bliskich do dokonania pochówku.
2. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, po
z przedstawicielem miejscowego kościoła oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

uprzedniej

konsultacji

§ 2. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, pogrzeb powinien być
przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w gminie zwyczajów i tradycji.
§ 3.
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zleca realizację usługi sprawienia pogrzebu firmie
prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe po wcześniejszym określeniu niezbędnych czynności oraz
górnych granic kosztów z tym związanych.
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do
pochówku, a w szczególności:
1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie, ubranie;
2) przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym;
3) zakup trumny;
4) czynności podejmowane przez duchownego, organistę i grabarza;
5) opłacenie za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej;
6) przewóz zwłok;
7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką
z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu;
8) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa.
§ 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty za sprawienie pogrzebu na
podstawie:
1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,
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2) rachunków (faktur) wystawionych przez firmę, której zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu
zlecenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

