
UCHWAŁA NR XXXIX/332/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 20 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2017 
poz.1875),  art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 
2017 poz.1769) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. 
2017 poz.912 ) Rada Miejska w Jędrzejowie  uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę 
Jędrzejów związanych ze sprawieniem pogrzebu. 

§ 2. 1 Gmina Jędrzejów sprawia pogrzeb osobom zmarłym w przypadkach określonych  w art. 10 
ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2015 poz. 2126).

2. Sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Jędrzejów realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu 
Cywilnego,  po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności, o których mowa 
w § 2 ust.1.

2. Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego, a jeśli nie jest możliwe ustalenie 
wyznania, w sposób zwyczajowo przyjęty na cmentarzu parafialnym.

§ 4. 1.  Dyrektor Ośrodka zleca sprawienie pogrzebu firmom prowadzącym kompleksowe usługi 
pogrzebowe.

2. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które   w danym przypadku są 
niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności:

1) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie zwłok),

2) zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego,

3) zakup trumny wraz z wyposażeniem,

4) zapłatę za przewóz zwłok,

5) zakup krzyża, tabliczki,

6) zapłatę za wykopanie, zakopanie i oznaczenie grobu tabliczką.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na 
podstawie faktury wystawionej po sprawieniu pogrzebu przez zakład pogrzebowy.

4. Sprawienie pogrzebu dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży lub szczątków 
ludzkich dokonuje się po otrzymaniu przez Ośrodek Pomocy zgłoszenia   w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.  Koszty sprawienia pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy                           
w Jędrzejowie nie mogą przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego   w ustawie z dnia 
17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2017 poz. 1383, 
poz. 1386 ) obowiązującego w dniu pogrzebu.

§ 6. 1. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:    
1/.  z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego,                                                                                                                                                 
2/. z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,
a zostawiła ona majątek.

2. W przypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej mieszkańcem innej 
gminy, która zmarła lub której zwłoki  znaleziono na terenie gminy Jędrzejów, Ośrodek Pomocy Społecznej 
występuje do gminy ostatniego miejsca zamieszkania albo zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot 
całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu.
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3. Koszty pogrzebu w całości są finansowane ze środków gminy, jeżeli zmarłemu nie przysługiwał zasiłek 
pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego i nie posiadał masy spadkowej.

§ 7. 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części 
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców,   w szczególności gdy:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium 
określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla 
osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.

2. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracowników socjalnych Ośrodka.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

Kazimierz Michalski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2017
poz.1769) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym
osobom bezdomnym. Zgodnie z art. 44 ww. ustawy sprawienie pogrzebu odbywa się  w sposób ustalony
przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Rada Gminy nie może określić innych zasad zwrotu wydatków za sprawienie pogrzebu, niż
wskazane w art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez
gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje
zasiłek pogrzebowy.

Z uwagi na powyższe przedłożony projekt uchwały należy uznać za uzasadniony.
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