
UCHWAŁA NR 40/V/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 9941)), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 39 ust. 2, art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 15082)), Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zadanie własne Gminy Słupno polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

2. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Słupno, 
w uzasadnionych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym miejscu niż ostatnie miejsce zamieszkania 
osoby zmarłej.

3. Pogrzeb przeprowadza się zgodnie z wyznaniem zmarłego.

4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź była ona osobą niewierzącą, pogrzeb ma 
charakter świecki.

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

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

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

3) zakup trumny lub urny z akcesoriami,

4) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,

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

6) czynności podejmowane przez duchownego,

7) obsługę przy grobie,

8) koszty innych czynności wynikające z okoliczności i wymaganych obowiązującymi przepisami.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom 
prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

1) Zmiany do tekstu jednolitego ww. ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i poz. 2500.
2) Zmiany do tekstu jednolitego ww. ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2354, 2529 oraz w Dz. U. 

z 2019 r. poz. 271.
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3. Koszty wymienione w ust. 1 pokrywa się na podstawie faktur/rachunków/pokwitowań.

§ 4. 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 (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1270).

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, udokumentowane 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 w części z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego,

3) w przypadku gdy zmarły był osobą bezdomną, ośrodek pokrywa koszty pogrzebu a następnie występuje do 
gminy właściwej ze względu na ostatnie zameldowanie osoby na pobyt stały o zwrot udokumentowanych 
wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu,

4) w przypadku sprawienia pogrzebu osobom bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu pokrywa się ze 
środków własnych gminy.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno oraz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słupnie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 157/XV/2008 Rady Gminy Słupno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie 
określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie oraz zwrotu 
wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na 
stronie internetowej BIP Gminy Słupno i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka
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