
UCHWAŁA Nr XXVI/174/09 
RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 
 

w sprawie sprawienia pogrzebu oraz ustalenia wydatków podlegających  
zwrotowi z tego tytułu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Gmina organizuje pogrzeb osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy 
Błażowa, jeżeli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji. 

2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez Gminę może również ubiegać się osoba lub 
rodzina będąca w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów. 

3. Decyzję o sprawieniu pogrzebu podejmuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Błażowej. 

4. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

§ 2. Świadczenie społeczne związane ze sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym powinno 
obejmować w szczególności: 

1) zakup trumny, 

2) zakup niezbędnego ubrania i obuwia / w razie potrze-by/, 

3) przechowanie zwłok, 

4) przygotowanie zwłok 

5) obsługę pochówku, 

6) przewóz zwłok, 

7) obsługę przy pochówku, 

8) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznaniowym i tabliczką z imieniem, 
nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu. 

§ 3. 1. Usługę pogrzebu wykonuje się na najbliższym cmentarzu miejsca zamieszkania zmarłego. 

2. Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zameldowania oraz osoby 
nikomu nie-znanej wykonuje się na cmentarzu w Błażowej. 

§ 4. 1. Gmina zleca organizację pogrzebom wyspecjalizowanym podmiotom. 

2. Koszty pogrzebu pokrywa Gmina ze środków przeznaczonych na realizację zadań własnych pomocy 
społecznej na podstawie rachunku wystawionego przez podmioty, którym zostały zlecone czynności po wykonaniu 
zlecenia. 

3. Poniesione przez Gminę wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej, 
jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy, 
wydatki refundowane są z tego zasiłku. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Błażowej. 

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 16.12.1995 r. Nr XVIII/105/95 w sprawie 
sprawienia pogrzebu oraz ustalenia wydatków podlegających zwrotowi z tego tytułu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 
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