
 

 

UCHWAŁA NR XL/401/14 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 27 maja 2014 roku 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeszcze 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, 

art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. 

zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2011r. 

Nr 118,poz.687 z późn.zm.)Rada Miejska w Brzeszczach uchwala : 

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu zmarłym, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do dokonania pochówku, 

a w szczególności: 

1) wykup miejsca pochówku i opłacenie wszelkich niezbędnych opłat cmentarnych, 

2) przechowywanie zwłok, 

3) zakup trumny lub urny, 

4) zakup niezbędnego ubrania i obuwia, 

5) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie zmarłego, 

6) korzystanie z pomieszczeń kaplicy, 

7) kremacja zwłok, 

8) wykopanie, pochowanie do grobu, zakopanie grobu, oznaczenie grobu, 

9) obrzęd pochówku, 

10) zakup jednej wiązanki kwiatów. 

2. Organizacją pogrzebu osób wymienionych w ust.1 zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach, który może zlecić pochówek wyspecjalizowanym zakładom pogrzebowym. 

3. Pogrzeb odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku możliwości ustalenia 

wyznania pogrzeb jest świecki. 

4. Koszt pogrzebu nie powinien przekraczać kwoty zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 

17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1440 z późn. zm.). 

5. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu pokrywane są ze środków własnych Gminy Brzeszcze 

i podlegają zwrotowi na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., 

poz.182 z późn. zm.). 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXII/221/04 z dnia 30 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na 

pokrycie kosztów pogrzebu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.   

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach

Jacek Wawro
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