
UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Drawsko

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 39 ust. 2, art. 44 i art. 96 ust. 3 i art. 101 ust. 2 i 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), Rada 
Gminy w Drawsku uchwala co następuje: 

Art.1. 1. Gmina Drawsko sprawia pogrzeb osobom zmarłym, jeżeli brak jest podmiotów lub osób 
zobowiązanych do dokonania pochówku albo innych podmiotów lub osób deklarujących dokonanie pochówku 
zmarłego. 

2.  Sprawieniem pogrzebu na koszt Gminy Drawsko zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Drawsku. 

3.  Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego 
właściwy dla miejsca zgonu. 

4.  Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Drawsku powierza wykonawcy prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, wybranemu 
w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art.2. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje w szczególności: 1) zakup trumny, krzyża i tabliczki 2) zakup ubrania 
(jeśli brak) 3) korzystanie z chłodni lub prosektorium 4) przygotowanie zwłok 5) przygotowanie pogrzebu 6) 
obsługę przy pochówku i udział duchownego 7) zapewnienie miejsca na cmentarzu 8) inne czynności niezbędne do 
sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa lub panującymi zwyczajami. 

2.  Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji kiedy, sprawienie 
pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego pociągałoby nadmierne koszty w stosunku do kosztów określonych 
w art. 3, nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź zmarły był osobą niewierzącą; pogrzeb powinien 
być przeprowadzony z uwzględnieniem w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji. 

3.  Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu komunalnym znajdującym się w miejscowości Pęckowo. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się na innym cmentarzu, o ile łączny koszt 
pogrzebu nie przekroczy kwot, o której mowa w art. 3.

Art.3. 1. Łączny koszt sprawienia pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego 
wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2.  Wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy.

Art.4. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktur i pokwitowań 
wykonawców usług. 

Art.5. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu: 1) w całości 
z zasiłku pogrzebowego, o ile taki przysługuje z ubezpieczenia społecznego 2) w całości lub części z masy 
spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego, jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim 
zasiłek pogrzebowy 3) z refundacji przez Gminę właściwą ze względu na miejsce ostatniego zameldowania osoby 
na pobyt stały. 

2.  W przypadku sprawienia pogrzebu osobom bez ustalonej tożsamości, koszty pogrzebu pokrywa się ze 
środków własnych gminy. 

3.  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 kwoty kryterium określonego w art.8 ust.1ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 2) żądanie zwrotu w całości lub części wydatków poniesionych na 
sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie. 
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4.  Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia kryterium 
dochodowego oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

5.  Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym wydania decyzji 
administracyjnej.

Art.6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

Art.7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka
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