UCHWAŁA NR 210/XXXIX/2017
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.1875 z późn. zm.) i w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit.f, art.44, art.96 ust.3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.), art. 10 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych(j.t. Dz.U. z 2017 poz.912)
Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala co następuje:
§ 1.
Sprawienie pogrzebu przez Gminę Kamienica Polska, przysługuje osobom zmarłym, zamieszkałym lub
przebywającym na terenie Gminy Kamienica Polska, niepochowanym przez podmioty o których mowa w art.10
ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
§ 2.
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy i świadczonym przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kamienicy Polskiej
§ 3.
Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez właściwy urząd stanu cywilnego,
oraz po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji zmarłego.
§ 4.
Pogrzeb sprawić zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzu tego wyznania lub w razie braku możliwości
ustalenia wyznania na cmentarzu parafialnym.
§ 5.
W ramach pogrzebu zapewnia się podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu przy zachowaniu
zasady poszanowania zwłok, a w szczególności pokrycie;
1) kosztów trumny
2) kosztów przygotowania zwłok do pogrzebu
3) kosztów stosownego ubrania i obuwia, w przypadku gdy zmarły nie posiadał odpowiedniego,
4) kosztów przechowywania zwłok,
5) kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,
6) kosztów grobu w ziemi oraz oznaczenie go znakiem wyznania zmarłego i tabliczką nagrobkową,
7) kosztów obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska

Id: 1538F3B5-F635-4A67-ABDF-A765BB46B7DE. Podpisany

Strona 1

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szymanek
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