
UCHWAŁA NR 218/XXXIX/14
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym(tekst jednolity: Dz. U. Z 2013r. Poz. 182 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44, ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r. poz. 182 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy 
Wleń uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się sposób sprawiania pogrzebu w Gminie Wleń. 

§ 2. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
we Wleniu zwany dalej „Ośrodkiem”. 

§ 3. Wykonanie usługi pogrzebowej Ośrodek zleca zakładom wykonującym usługi pogrzebowe. 

§ 4. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego, po 
rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 5. 

§ 5. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pochówku oraz jeżeli to możliwe: 

1. ustala wyznanie zmarłego, 

2. uwzględnia ostatnią wolę zmarłego, 

3. powiadamia o pogrzebie zainteresowane strony. 

§ 6. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

§ 7. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb dokonuje się zgodnie z miejscowymi 
zwyczajami. 

§ 8. 1. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb dokonuje się zgodnie z miejscowymi 
zwyczajami. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce 
zamieszkania osoby zmarłej. 

3. Sprawianie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osobie nikomu 
nieznanej (NN) odbywa się na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Ośrodka. 

§ 9. 1. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują następujące czynności: 

- zakup trumny, urny, 

- przygotowanie ciała do pochówku/kremacji, 

- zakup odzieży, 

- pokrycie kosztów chłodni, 

- transport zwłok, 

- pochowanie zwłok, 

- zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobkowej, wiązanki, znicza, 

- formalności związane ze zgonem i pogrzebem, 

- zapewnienie posługi religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

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

§ 10. Zapłaty za sprawowanie pogrzebu dokonuje Ośrodek. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: VRBBJ-MUJAH-XZISC-SFTOX-TAXBU. Podpisany



§ 12. Z chwilą wejścia w życie w/w uchwały traci moc uchwała nr 25/VI/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie 
wydatków na pomoc społeczną i zasad ich zwrotu. 

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Wleń 

Katarzyna Kotołowska
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