
UCHWAŁA NR XXIX/184/19
RADY GMINY ŁUKOWICA

z dnia 19 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na 
pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130 ), art. 17 ust. 1 pkt 15, 
art.36 pkt.2 lit. f, art. 44, art.96 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
2017 poz. 1769 ) , art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U.z 2017r poz.1523) Rada Gminy Łukowica u c h w a l a, co 
następuje:

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

2. Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym na terenie Gminy Łukowica 
lub tym osobom, dla których Gmina Łukowica jest właściwa w oparciu o art. 101 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.)

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy przysługuje 
osobomzmarłym w niżej wymienionych przypadkach:

1) bezdomnym zmarłym na terenie Gminy Łukowica,

2) osobom które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Łukowica i nie posiadały osób 
zobowiązanych do alimentacji,

3) osobom zmarłym bez ustalenia tożsamości, których zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Łukowica,

4) osobom, które posiadały zobowiązanych do alimentacji ale oni nie mają możliwości lub uchylają się od 
obowiązku sprawienia pogrzebu,

5) osoby lub rodziny zobowiązane do pochówku znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, występują 
szczególne okoliczności i nie ma możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innego tytułu.

§ 3. 1. Ustalenie braku możliwości sprawienia pogrzebu przez osoby do tego zobowiązane następujew 
trybie określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej.

2. W przypadkach szczególnych pomoc w formie sprawienia pogrzebu może być udzielana z urzędu.

§ 4. 1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu 
Cywilnegowłaściwego dla miejsca zgonu oraz po rozpoznaniu sytuacji zmarłego przez pracownika socjalnego.

§ 5. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane 
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.
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§ 6. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, w szczególności:

1) zapewnienie miejsca pochówku (w tym: wszystkie formalności związane z wykupieniem miejsca na 
cmentarzu, zapewnieniem opłaty eksploatacyjnej, wypełnieniem deklaracji pogrzebowej),

2) dokonanie pochówku (w tym: wykopanie grobu ziemnego, wpuszczenie trumny z ciałem do grobu, 
zasypanie i zamkniecie grobu, bądź też w przypadku spopielenia zwłok – przygotowanie miejsca na 
cmentarzu na złożenie urny z prochami osoby zmarłej),

3) odpowiednio do sposobu dokonania pochówku – zapewnienie trumny drewnianej bądź urny na spopielone 
zwłoki,

4) przygotowanie ciała do pochówku,

5) zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku),

6) przechowywanie ciała w chłodni lub domu pogrzebowym

7) transport zwłok,

8) spopielenie zwłok,

9) posługę duszpasterską,

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

§ 7. Udział Gminy Łukowica w sprawieniu pogrzebu możliwy jest w formie:

1) Pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu; dokonanie niezbędnych czynności związanych ze 
sprawieniem pogrzebu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy powierza wykonawcy 
prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, wybranemu w trybie i na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.

2) Zasiłku celowego, celowego specjalnego lub celowego zwrotnego na sprawienie pogrzebu, przyznanego 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku 
na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 8. Sprawienie pogrzebu, w tym sprawianie pogrzebu osoby bezdomnej odbywa się na cmentarzu 
parafialnym znajdującym się na terenie Gminy Łukowica. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb, 
może odbyć się na innym cmentarzu.

§ 9. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek 
PomocySpołecznej w Łukowicy za sprawienie pogrzebu:

1) Jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego wydatki w części lub 
w całości pokrywa się z tego zasiłku.

2) Jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy wydatki pokrywa w całości 
lub w części z masy spadkowej.

3) W przypadku sprawiania pogrzebu osobom bezdomnym, samotnym, nieznanym, nie posiadającym żadnego 
dochodu ani majątku, wydatki w całości pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy.

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub 
w częściwydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, zwłaszcza gdy:

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

2) nie można ustalić osób zobowiązanych do zwrotu wydatków,

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

§ 11. 1. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę 
którejpochówek został zlecony oraz rachunku lub pokwitowania za posługę duszpasterską i inne usługi 
pogrzebowe.
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2. Koszty sprawienia pogrzebu 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. 
z 2017 r. poz. 1983 z późń. zm.) obowiązującego w dniu pogrzebu.

§ 12. Wydatki poniesione za sprawienie pogrzebu, co do których nie ma możliwości uzyskania ich 
zwrotupokrywa się ze środków przeznaczonych na zadanie własne z pomocy społecznej o charakterze 
obowiązkowym, pozostające w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowicy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukowica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Małopolskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica

Maria Tomaszek
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