
Projekt z dnia 15.0|.zaza

Uchwała Nr XV/.... 12020

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia27 stycznia 2020 r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przeż Gminę Thrnów Opotski

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z ż0l9 r. poz. 506 z późn. zm) w zwlązku z art.I1 ust.1 pkt |5, art. 3ó pkt 2 ltt.f,, art.44,
art.96 ust.3 ustawy zdnia12marca2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2019r.poz.I507
ze zm.) oraz art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 7959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych ( Dz.U. z2079, poz.1473) Rada Gminy Tarnow Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnow Opolski,

§ 2. Kierownik Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zleca sprawienie
pogrzebu podmiotom prowadzącym kompleksowe usfugi pogrzebowe.

§ 3. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy uwzględnieniu miejsca zamieszkania
zmarłego.

§ 4. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynnośct ztym związane, aw szczegolności:

1) formaln ości zwlązane zezgonem i pogrzebem ( w tym między innymi uzyskanie aktu
zgonu, wykup miejsca pochowku),

2) zakup trumny lub urny wraz z wyposźżeniem ( w tym krzyża, tabliczki imiennej),
3) przygotowanie zwłok do pochówku,
4) pokrycie kosztu przechowywania zwłok,
5) pokrycie kosztu transportu zwłok do miejsca pochówku,
6) wykopanie i uformowanie grobu,
7) obsfugę przy pogrzebie,
8) kosny kremacji,
9) inne czynności zwtązane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego,

prawem i miejscowyml 
^]vyczajami.

§ 5. Płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego
ptzęz podmiot któremu pochowek został zlecony.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Tarnów Opolski.

Przewodni czący Rady Gminy

dr Rudolf urban



uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 17 ust.l pkt 15 ) do zadah własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
Natomiast art.44 ustawy o pomocy społecznej mówi, ze ,, sprawienie pogrzebu odbywa się
w sposób ustalony przęz gminę, zgodnie zwyznaniem zmarłego,,,
Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu w przypadku niesprawienia pochówku przez osoby
do tego uprawnione zgodnie z art,lO ust.I bądź niewykorzystania zwłok przez podmioty
określone w art. 10 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Poprzednia Uchwała NR XVIVlzslZarc Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 r. została w dniu
20 grudnia 2019 r Uchwałą NR XIV/1I31żOT9 Rady Gminy Tarnów Opolski uchylona.

W związku zpawyższym nalezy podjąć nową uchwałę.

.l.


