
UCHWAŁA NR LIII/430/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
31 stycznia1959 r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Byczyna następuje w przypadku niesprawienia pogrzebu przez 
podmioty do tego uprawnione w myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) bądź niewykorzystanie zwłok przez podmioty określone 
w art.10 ust. 2. wyżej wspomnianej ustawy.

2. Zadania własne Gminy Byczyna polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, realizuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, zwany dalej Ośrodkiem.

§ 2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego, po 
rozpoznaniu sytuacji zmarłego przez pracownika socjalnego Ośrodka oraz stwierdzeniu zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. W celu wyłonienia firmy do sprawienia pogrzebu, Dyrektor Ośrodka zwraca się jednocześnie, 
przynajmniej do trzech podmiotów wykonujących tę usługę na terenie gminy Byczyna z zapytaniem o cenę, 
określając termin usługi, z wyszczególnieniem czynności, które będą wykonywane spośród wymienionych 
w § 5 ust. 1 i wyznaczając termin na przedstawienie oferty cenowej całkowitej usługi pogrzebowej.

2. Wybór firmy pogrzebowej dokonywany jest przy uwzględnieniu najniższej ceny za usługę pogrzebową.

3. Wykonanie usługi pogrzebowej Dyrektor Ośrodka zleca na piśmie firmie wyłonionej
w trybie określonym w ust. 1 i 2 określając obowiązki, dzień i godzinę pochówku oraz niezbędne dane osoby 
zmarłej.

4. Łączny koszt sprawienia pogrzebu nie może być wyższy niż 70% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dzień pogrzebu.

§ 4. 1. Dyrektor Ośrodka ustala czynności związane ze sprawieniem pochówku, źródła środków finansowych, 
z których zostaną pokryte koszty pochówku, oraz jeżeli jest to możliwe:

1) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego,

2) ustala wyznanie zmarłego.

2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku możliwości ustalenia wyznania 
zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

§ 5. Sprawienie pogrzebu, w tym sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej, odbywa się na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Poznańskiej w Byczynie lub innym na terenie gminy Byczyna, wskazanym przez Dyrektora Ośrodka, jeśli 
to możliwe przy uwzględnieniu:

1) woli rodziny,  2 )miejsca zamieszkania zmarłego,

3) kosztów pogrzebu.

§ 6. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem,

2) zakup trumny,

3) przygotowanie zwłok do pochówku,

4) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium,
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5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,

6) wykopanie i zasypanie grobu,

7) obsługę przy pogrzebie,

8) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi 
zwyczajami.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną określone 
w zleceniu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 7. 1. Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez 
podmiot, któremu pochówek został zlecony.

2. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu Gminy Byczyna ze środków na zadania 
własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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