
Uchwała Nr XXI/139/2009 

Rady Gminy w Czernikowie    

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
 
 

w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Czernikowo i zasad zwrotu wydatków 

na pokrycie kosztów pogrzebu 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44, 

art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 

2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1  

1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Czernikowo przysługuje osobom zmarłym, które 

zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Czernikowo w przypadku braku osób 

lub instytucji wyrażających wolę jego dokonania, w tym osobom bezdomnym i należy 

do obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. 

2. Postanowienia ustępu 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie uda się 

ustalić, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo prokuratora. 
 

§ 2  

Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane. W razie braku 

możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb sprawia się zgodnie z panującym w gminie 

zwyczajem z zachowaniem godności należnej zmarłemu. 
 

§ 3  

1. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie wymagającym 

wydania decyzji. 
 
 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. 
U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 



2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu po rozeznaniu sytuacji przez 

pracownika socjalnego i stwierdzenia zaistnienia okoliczności zawartych w § 1. 
 

§ 4  

Sprawienie pogrzebu zleca Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie 

firmie świadczącej usługi pogrzebowe, zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

§ 5  

Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności: 

- przewóz zwłok, 

- opłatę za przechowanie zwłok, 

- przygotowanie zwłok do pochówku, w tym zakup niezbędnego ubrania, 

- zakup trumny, symboli religijnych i tabliczki imiennej, 

- obsługę ceremonii pogrzebowej, 

- przygotowanie grobu, 

- inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu. 
 

§ 6  

Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu finansowane są przez gminę ze środków 

przeznaczonych na realizację zadań własnych z pomocy społecznej. 
 

§ 7  

Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi: 

1. Z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego; 

2. W całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek 

pogrzebowy, a zostawiła majątek; 

3. W przypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku 

pogrzebowego oraz osobie, której tożsamości nie da się ustalić, koszty pogrzebu 

pokrywa w całości gmina. 


