
UCHWAŁA NR VIII/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art.39 ust.2, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 i 1693) oraz na podstawie art.10 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017r. poz. 912 oraz z 2018r. poz.1669) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Borne Sulinowo.

§ 2. Zadania własne Gminy Borne Sulinowo polegające na sprawieniu pogrzebu realizuje Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

§ 3. 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. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzach komunalnych.

4. Usługę pogrzebową wykonuje się na cmentarzu w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu zmarłego na 
terenie Gminy Borne Sulinowo, z zastrzeżeniem ust.5.

5. Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zameldowania oraz osoby 
bez ustalonej tożsamości, następuje na cmentarzu w Bornem Sulinowie.

§ 4. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie zleca firmom prowadzącym usługi pogrzebowe.

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny wraz z akcesoriami;

3) zakup niezbędnego ubrania;

4) przygotowanie zwłok do pochówku;

5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;

6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

7) wykopanie i zasypanie grobu;

8) obsługę pogrzebu;

9) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi 
zwyczajami.

§ 5. 1. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę, której 
pochówek został zlecony.

2. Koszty sprawienia pogrzebu nie mogą przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz.1270 z późn. zm.) obowiązującego w dniu pogrzebu.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr LII/554/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 
2018r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na 
pokrycie kosztów pogrzebu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz.5466).
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej

Elżbieta Niepelt
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