UCHWAŁA NR XLIII/270/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Polanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art.17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f oraz art. 44 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, poz. 2369,
z 2021 r. poz. 794, poz. 803), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) Rada Miejska w Polanowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa sposób sprawiania przez Gminę Polanów pogrzebu osobom
zmarłym, w tym osobom bezdomnym, przebywającym na terenie gminy Polanów w chwili
zgonu w przypadku, kiedy nie uczyniły tego podmioty uprawnione do dokonania pochówku.
§ 2. Realizację zadania, o którym mowa w § 1 prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Polanowie, który zleca bezpośrednio organizację pogrzebu
wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi pogrzebowe, po uprzednim
określeniu przez pracownika socjalnego zakresu usług pogrzebowych i kosztów z tym
związanych.
§ 3. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, po rozpoznaniu sytuacji
przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności ujętych w § 1.
§ 4. Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie rachunku wystawionego
przez podmiot, który otrzymał zlecenie pochówku.
§ 5. Łączny koszt sprawienia pogrzebu nie powinien być wyższy od kwoty zasiłku
pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§ 6. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować podstawowe czynności niezbędne do
sprawienia pochówku, przy zachowaniu godności zmarłego, a w szczególności:
1. formalności związane ze zgonem i pogrzebem
2. przygotowanie ciała do pochówku
3. zakup niezbędnego ubrania
4. zakup trumny
5. korzystanie z chłodni, prosektorium, krematorium
6. pokrycie kosztu transportu zwłok
7. obsługa przy pochówku
8. posługa religijna zgodnie z wyznaniem zmarłego
9. inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego,
prawem oraz miejscowymi zwyczajami.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXIII/197/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 listopada
2004 roku w sprawie zasad zwrotu pokrycia kosztów pogrzebu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Wilk
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