
UCHWAŁA NR XXX/220/2022 
RADY GMINY TARNAWATKA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnawatka dla osoby bezdomnej, samotnej oraz 
w rodzinie, na którą nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. 

§ 2. Zadanie własne Gminy Tarnawatka polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym realizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce zwany dalej Ośrodkiem. 

§ 3. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego oraz 
po rozpoznaniu sytuacji zmarłego przez pracownika socjalnego. 

§ 4. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu na terenie gminy Tarnawatka. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach pogrzeb, może odbyć się na innym cmentarzu. 

§ 5. Wykonanie usługi pogrzebowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce zleca firmie 
prowadzącej usługi pogrzebowe, a wydatki z tym związane pokrywa ze środków ujętych w planie finansowym 
Ośrodka. 

§ 6. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które 
w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi 
lub przekonaniami w sprawach religii. 

2. Usługa pogrzebowa obejmuje w szczególności następujące czynności: 

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem; 

2) zakup trumny lub urny na spopielenie zwłok w zależności od sposobu pochówku, tabliczki, krzyża; 

3) zapewnienie miejsca na grób oraz przygotowanie grobu; 

4) przechowywanie zwłok w prosektorium; 

5) zakup niezbędnego ubrania; 

6) przygotowanie zwłok do pochówku; 

7) dokonanie kremacji zwłok; 

8) obsługa przy pochówku; 

9) posługę kapłańską z uwzględnieniem wyznania zmarłego; 

10) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodne z przepisami prawa. 

§ 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce dokonuje zapłaty kosztów pogrzebu na podstawie 
rachunków i faktur obejmujących czynności określone w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. 

§ 8. Koszty sprawienia pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce nie mogą przekroczyć 
wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 504) obowiązującego w dniu pogrzebu. 

§ 9. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z zasiłku 
pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego. 

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części 
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, zwłaszcza gdy: 
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1) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

2) nie można ustalić osób zobowiązanych do zwrotu wydatków; 

3) żądanie zwrotu w całości lub części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłyby dla 
osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 września 2013r. 
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Tarnawatka. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Kazimiera Mańdziuk 
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