Projekt
z dnia 9 marca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę miasto Golub - Dobrzyń
Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1), art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013r. poz.182 z poźn. zm.2) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.3), uchwala się co następuje
§ 1. Zadania własne Gminy Miasto Golub-Dobrzyń polegające na sprawianiu pogrzebu realizuje Miejski
Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
§ 2. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu zleca firmom prowadzącym usługi pogrzebowe.
2. Pogrzeb odbywa się na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu następuje po uzyskaniu aktu zgonu.
2. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz zwyczajów
miejscowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub gdy był on osobą niewierzącą,
pogrzeb ma charakter świecki.
3. Sprawienie pogrzebu obejmuje:
1) załatwienie formalności związanych z potwierdzeniem zgonu oraz zorganizowaniem pogrzebu;
2) przechowanie zwłok;
3) zakup trumny wraz z niezbędnymi akcesoriami;
4) zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego;
5) przygotowanie zwłok do pochówku;
6) ceremoniał pogrzebowy,
7) wykopanie grobu , uformowanie grobu , oznaczenie grobu tablicą imienną , krzyżem lub innym symbolem
religijnym,
8) inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu wymagane przepisami prawa w tym wykupienie miejsca
pochówku.
4. Sprawienie pogrzebu, gdy ciało zmarłego ma lub musi być spopielone, obejmuje:
1) załatwienie formalności związanych z potwierdzeniem zgonu oraz zorganizowaniem pogrzebu;
2) przechowanie zwłok;
3) zakup urny wraz z niezbędnymi akcesoriami;
4) przewóz ciała zmarłego do najbliższego krematorium;
5) spopielenia ciała zmarłego;
6) ceremoniał pogrzebowy;
7) wykopanie grobu, uformowanie grobu, oznaczenie grobu tablicą imienną, krzyżem lub innym symbolem
religijnym;
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8) inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu wymagane przepisami prawa w tym wykupienie miejsca
pochówku.
5. Koszty sprawienia pogrzebu należy ustalić w możliwie najniższej cenie mając na uwadze wysokość zasiłku
pogrzebowego obowiązującego w dniu pogrzebu.
6. W uzasadnionych sytuacjach, gdy koszty pogrzebu przekroczą kwotę zasiłku pogrzebowego określonego
w odrębnych przepisach pokrywa się koszty pogrzebu w kwocie faktycznej.
§ 4. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
2. Pogrzebu dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz zwyczajów
miejscowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub gdy był on osobą niewierzącą,
pogrzeb ma charakter świecki.
3. Sprawianie odbywa się na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 5. Zapłaty za poniesione koszty pochówku dokonuje się na podstawie dokumentów księgowych
wystawionych przez upoważnione podmioty do realizacji czynności wymienionych w § 5 ust. 3 i 4.
1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu zleca firmom prowadzącym usługi pogrzebowe.
2. Sprawienie pogrzebu, gdy zmarły ma być pochowany w trumnie, obejmuje niezbędne czynności z tym
związane, a w szczególności:
1) załatwienie formalności związanych z potwierdzeniem zgonu oraz zorganizowaniem pogrzebu;
2) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;
3) zakup trumny wraz z niezbędnymi akcesoriami;
4) zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego;
5) przygotowanie zwłok do pochówku;
6) koszty obsługi pogrzebu związane z przewiezieniem trumny do Kościoła lub kaplicy oraz na cmentarz;
7) wykopanie grobu i uformowanie grobu + korzystanie z miejsca przez 20 lat + opłata formalno – prawna –
stawki wynikają z Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w tej sprawie gdy pochówek jest dokonywany na
cmentarzu komunalnym i zmarły nie miał grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym, lub koszt wykopania
grobu lub przygotowania grobowca do pochówku na cmentarzu parafialnym;
8) koszt mszy świętej zgodnie z obowiązującymi zasadami panującymi w danej Parafii.
3. Sprawienie pogrzebu, gdy ciało zmarłego ma lub musi być spopielone, obejmuje niezbędne czynności z tym
związane, a w szczególności:
1) załatwienie formalności związanych z potwierdzeniem zgonu oraz zorganizowaniem pogrzebu;
2) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;
3) zakup urny wraz z niezbędnymi akcesoriami;
4) koszty przewozu ciała zmarłego do najbliższego krematorium;
5) koszty spopielenia ciała zmarłego;
6) koszty obsługi pogrzebu związane z przewiezieniem trumny do Kościoła lub kaplicy oraz na cmentarz; koszty
obsługi pogrzebu związane z przewiezieniem urny do Kościoła lub kaplicy oraz na cmentarz;
7) wykopanie grobu i uformowanie grobu, korzystanie z miejsca przez 20 lat, opłata formalno-prawna – stawki
wynikają z Uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia gdy pochówek jest dokonywany na cmentarzu
komunalnym i zmarły nie miał grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym, lub koszt wykopania grobu lub
przygotowania grobowca do pochówku na cmentarzu parafialnym; koszt mszy świętej zgodnie
z obowiązującymi zasadami panującymi w danej Parafii.
4. Koszty sprawienia pogrzebu należy ustalić w możliwie najniższej cenie i powinny zamykać się w wysokości
zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego w dniu pogrzebu.
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5. W uzasadnionych sytuacjach gdy koszty pogrzebu przekroczą kwotę zasiłku pogrzebowego określonego
w odrębnych przepisach pokrywa się koszty pogrzebu w kwocie faktycznej.
§ 6. Zapłaty za poniesione koszty pochówku dokonuje się na podstawie dokumentów księgowych
wystawionych przez upoważnione podmioty do realizacji czynności wymienionych w § 5 ust. 2 i 3.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia - Dobrzynia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz.
379 i 1072.
2] 2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 509 i 1650 oraz z 2014r. poz.
567, 598, 1004, 1146 i 1188.
3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 144, poz.853, z 2012 951 oraz
z 2013r. poz. 1650.
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę miasto Golub - Dobrzyń został
przedłożony w związku z koniecznością zrealizowania obowiązku ustawowego, wynikającego z art. 44
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182 z poźn. zm ). Miejski Ośrodek
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu od wielu lat realizuje zadanie związane z dokonywaniem pochówku
osób zmarłych, które były bezdomne oraz osób zmarłych po których nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z
ubezpieczenia społecznego a nie miały rodzin lub rodziny nie miały środków finansowych na sprawienie
pogrzebu osobie najbliższej.
Z analizy wynika, ze wzrasta liczba osób, które nie mają uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz liczba
osób które wyjechały do pracy za granicę i w Polsce nie mają tytułu do zasiłku pogrzebowego żeby pochować
osobę najbliższą.
Jako Ośrodek dokonywaliśmy już pochówku z kremacją oraz na cmentarzach komunalnym i parafialnych.
Proszę o przyjęciu przedłożonego projektu uchwały.
Katarzyna Modrzejewska
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