
UCHWAŁA NR XXVII/162/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
2019 r., poz. 1507; poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473) i art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1473; z 2020 r. poz. 284), Rada Gminy 
w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się zasady sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Będzino. 

§ 2.  

1. Zadania własne Gminy Będzino polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

2. O czynnościach dotyczących sprawienia pogrzebu na koszt gminy w przypadkach przewidzianych 
przepisami decyduje Kierownik Ośrodka. 

§ 3.  

1. Pogrzeb odbywa się na podstawie aktu zgonu wydanego przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego. 
Miejscem pochówku jest cmentarz parafialny lub komunalny położony na terenie Gminy Będzino najbliższy 
ostatniego miejsca zamieszkania. 

2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie 
wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony 
z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji oraz ostatniej woli zmarłego, 
jeżeli jest to możliwe do ustalenia. 

3. Sprawienie pogrzebu na cmentarzu poza Gminą Będzino, może nastąpić pod warunkiem, że osoby, które 
się tego domagają pokryją różnicę pomiędzy kosztami obowiązującymi na cmentarzach w Gminie Będzino, 
a kosztami obowiązującymi na wybranym cmentarzu. 

§ 4.  

1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Ośrodek zleca przedsiębiorcom 
prowadzącym usługi pogrzebowe. 

2. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować w szczególności: 

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem; 

2) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym kosztów stosownego ubrania i obuwia, w przypadku gdy 
zmarły nie posiadał odpowiedniego; 

3) zakup trumny wraz z wyposażeniem lub urny; 

4) pokrycie kosztów przechowywania zwłok, w tym kosztów chłodni oraz prosektorium; 

5) pokrycie kosztów kremacji; 

6) pokrycie kosztów za transport zwłok do miejsca pochówku; 

7) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go znakiem 
wyznania zmarłego; 
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8) obsługę pogrzebu; 

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

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu realizacji czynności, o których mowa w ust. 2 zostaną 
określone w zleceniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez 
podmiot, któremu pochówek został zlecony. 

5. Koszt sprawienia pogrzebu nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
Z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.). 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. 

§ 6.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie

W myśl art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 1507 ze zm.)
sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Natomiast
z art. 17 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy wynika, iż sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Jednocześnie art. 36 pkt 2 lit. f tejże ustawy stanowi, że sprawienie pogrzebu to świadczenie niepieniężne
udzielane przez pomoc społeczną.

W związku z tym celem niniejszego projektu uchwały jest ustalenie przez Radę Gminy
w Będzinie zasad sprawienia pogrzebu, na podstawie których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
będzie realizował ww. zadanie własne gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.
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