
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 25 stycznia 2022 roku 

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Brzeszcze 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2021 poz.1372 z późn.zm.), art.17 ust.1 pkt 15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U.2021 poz. 2268) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz.U.2020 poz.1947) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zadanie własne o charakterze obowiązkowym gminy Brzeszcze, polegające na sprawieniu pogrzebu 
osobom zmarłym na terenie gminy Brzeszcze, w tym osobom bezdomnym, jeżeli osoby i podmioty uprawnione 
nie skorzystały z prawa do pochowania zwłok lub gdy nie jest możliwe ustalenie osób i podmiotów 
uprawnionych do sprawienia pogrzebu, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, jeśli to możliwe ustala wyznanie zmarłego, uwzględnia 
ostatnią wolę zmarłego, powiadamia o pogrzebie strony zainteresowane. 

2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej, a w przypadku, gdy osoba ta była 
niewierząca lub gdy nie jest możliwe ustalenie przynależności religijnej osoby zmarłej, pogrzeb ma charakter 
świecki. 

3. Sprawienie pogrzebu może mieć formę pogrzebu tradycyjnego lub pogrzebu z kremacją. 

4. Pogrzeb osoby zmarłej na terenie gminy Brzeszcze będzie zorganizowany na niżej wskazanych 
cmentarzach: 

1) na cmentarzu komunalnym w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia, ul. Sobieskiego i ul. Dąbrowskiego 
lub 

2) na cmentarzu komunalnym w Jawiszowicach przy ul. Olszyny. 

§ 3. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zleca organizację pogrzebu wyspecjalizowanemu 
podmiotowi, świadczącemu kompleksowe usługi pogrzebowe. 

2. Podmiot, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu zostaje wyłoniony przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach poprzez wybór najkorzystniejszej oferty cenowej. 

§ 4. Sprawienie pogrzebu osobom, o których mowa w §1 niniejszej uchwały obejmuje podstawowe 
czynności niezbędne do dokonania pochówku, w szczególności: 

1. wykonanie wszystkich niezbędnych formalności w urzędach oraz u administratora lub zarządcy 
cmentarza, związanych ze zgonem i pogrzebem, w tym ustalenie miejsca pochówku i dokonanie wszelkich 
koniecznych opłat z tym związanych, 

2. w przypadku zgonu poza szpitalem, przewóz zwłok z miejsca ich znalezienia do chłodni oraz z chłodni 
do miejsca pochówku, 
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3. przechowywanie zwłok w chłodni do czasu pogrzebu, 

4. zapewnienie i wywieszenie 2 nekrologów, 

5. zapewnienie kompletnego ubrania i obuwia dla zmarłego w przypadku jego braku, 

6. przygotowanie zwłok do pochówku, 

7. zakup trumny lub urny, 

8. kremacja zwłok, 

9. wykopanie grobu, umieszczenie trumny lub urny w grobie, zasypanie i uformowanie grobu, 

10. zapewnienie obsługi przy pochówku, w tym obrzędu przeprowadzonego przez duchownego, mistrza 
ceremonii lub przeszkolonego do przeprowadzenia ceremonii świeckiej pracownika zakładu, 

11. oznaczenie mogiły, zapewnienie i montaż symbolu religijnego zgodnego z wyznaniem zmarłego, 

12. inne czynności wynikające z okoliczności, zgodne z wyznaniem zmarłego, obowiązującym prawem 
oraz miejscowymi zwyczajami. 

§ 5. Koszt sprawienia pogrzebu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały nie powinien przekroczyć 
wysokości zasiłku pogrzebowego, określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

§ 6. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu pokrywane są ze środków własnych gminy 
Brzeszcze i podlegają zwrotowi na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 7. Traci moc uchwala nr XL/401/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeszcze. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

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

   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach 

 
 

Zbigniew Kolasa 
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