
UCHWAŁA NR 311/XXXVII/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE  

z dnia 30 marca 2010 r.  

 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na 
pokrycie kosztów pogrzebu. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt
15, art.36 pkt 2 lit.f, art.39 ust.2, art.44 i art.96 ust.3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst

jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Gmina Praszka sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy

jeżeli brak jest podmiotów lub osób zobowiązanych do dokonania pochówku, albo innych podmiotów lub osób
deklarujących dokonanie pochówku zmarłego. 

2. Z wnioskiem o sprawienie pogrzebu przez gminę  może wystąpić  także osoba zobowiązana do pochówku
pozostająca w niedostatku (dochód jej lub jej rodziny nie może być wyższy od kryterium dochodowego określonego

w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej) przy jednoczesnym braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS lub
KRUS.  

3. Postanowienia ust. 1 odnoszą się  także do osób, których tożsamości nie da się  ustalić, a zmarłym na terenie

gminy, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo prokuratora.  

4. Pogrzebu dokonuje się  zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz zwyczajów
miejscowych.  

5. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznanie zmarłego pogrzeb jest przeprowadzony zgodnie

z panującym w gminie zwyczajem.  
6. Decyzję  w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Praszce.  
7. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Ośrodek Pomocy Społecznej zleca firmie

prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe.  

8. Wybór firmy pogrzebowej dokonywany jest przy uwzględnieniu ceny oferowanej za usługę  pogrzebową
(najniższe koszty).  

9. Wykonanie usługi pogrzebowej Ośrodek Pomocy Społecznej zleca na piśmie firmie wyłonionej w trybie
określonym w ust.8, określając obowiązki, dzień i godzinę pochówku oraz niezbędne dane osoby zmarłej.  

§ 2.  1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku
niezbędne są  do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu
zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Praszka. 

2. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gminę obejmują najniższe wydatki związane z:  

§ 3.  1. Pochówku wraz z niezbędnymi usługami dokonuje się na cmentarzu położonym na terenie Gminy Praszka.

2. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu, niż  tym o którym mowa w ust.1, może być  dokonane pod

warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzu na terenie
Gminy.  

§ 4. koszty pogrzebu pokrywa gmina. 

1. Zwrot kosztów firmie wykonującej usługę  pogrzebową następuje na podstawie rachunków potwierdzających

dokonanie pochówku.  
2. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:  

3. Zwrotu wydatków, o których mowa w ust.2, pkt b) dokonują:  

jednorazowo gotówką na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. W uzasadnionych przypadkach zwrot
może nastąpić w ratach miesięcznych.  

4. W przypadku sprawienia pogrzebu dla:  

koszty pogrzebu pokrywa gmina.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr 330/XLII/2006 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 15 września 2006 roku w sprawie
sprawiania pogrzebu , w tym osobom bezdomnym.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.  

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

a) przechowywaniem zwłok,

b) przygotowaniem zmarłego do pochówku,

c) zakupem ubrania,

d) zakupem trumny i wiązanki,

e) transportem,

f) obsługą pochówku,

g) innymi czynnościami wynikającymi z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi
zwyczajami. 

a) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego;

b) w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona

majątek. 

a) spadkobiercy z masy spadkowej,

b) małżonek,

c) zstępni przed wstępnymi

a) osoby bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego nieposiadającej jakichkolwiek dochodów i majątku,

b) osoby, której tożsamości nie da się ustalić,

c) osoby samotnej, która nie nabyła uprawnień  do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego,

nieposiadającej jakichkolwiek dochodów, majątku i brak jest osób zobowiązanych do dokonania pochówku, 
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