
Projekt z dnia !.?.-.9k..tgll

Uchwała Nr XVI/... .12020

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia}4 |utego 2020 r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (tj.

Dz. IJ, z 2019 r, poz. 506 ze zm.) w związku z art. I7 ust. l pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f,, aft. 44,
ustawy z dnia 12 marca ż004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

orazart.10 ust. 3 ustawy zdnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zrnarĘch (tj.
Dz.U. z20l9 r. poz. 1473) Rada Gminy Tamów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przęz Gminę Tarnów Opolski.

§ 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zleca
sprawienie pogrzebu podmiotom prowadącym kompleksowe usfugi pogrzebowe.

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

§ 4. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynnościzĘmm,tiązane,aw szczególności:

1) formaln ości zvłiązanę zęzgonem i pogrzebem ( w Wm między innymi uryskanie aktu
zgonu, wykup miejsca pochówku);
zakup trumny lub urny wrazzwyposażeniem ( w tym:Wzyża, tabliczki imiennej);
przygotowanie zwłok do pochówku;
pokrycie kosżu przechowywania zwłok;
pokrycie kosztu transportu zwłok do miejsca pochówku;
wykopanie i uformowanie grobu;
obsługę przy pogrzebie;
koszty kremacji;
inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego,
prawem i miej scowy mi zwy czajaml

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

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

§ 7 , Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/12212020 Rady
Gminy Tarnów Opolski z dnia ż7 sĘcznia 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
przęz Gminę Tarnów Opolski

§ 8. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)



Tarnów Opolski, dnia 12.02.ż020 r.

Rada Gminy Tarnów Opolski

Uzasadnienie uchwaĘ
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski

Zgodrnie z ustawą o pomocy społecznej (ara. |7 ust.l pkt 15 ) do zadń własnych grriny
o charakterze obowiązkowym nalery sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
Natomiast arL4/. ustawy o pomocy społecznej mówi, że ,, sprawienie pogrzebu odbywa się
w sposob ustalony ptzzsz 8minę, zgodnie zwznanięmzmarłego,,.
Gmina ma obowiąłek sprawienia pogrzebu w przypadku niesprawienia pochówku pnaz osoby
do tego uprawnione zgodnie z artlO ustl Ędź niewykorrystania zwłok ptzsz podmioty
określone w art. l0 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu marĘch.

Poprzednia Uchwała NR XV/l22l2020 Rady Gminy z dniaZ7 hltego 2020 r. nie zawierała
zapisu o dniu wejścia w Ącie.

W związku z powy ższym należy podj ąó nową uchwałę.


