Uchwała Nr XXIX/202/05
Rady Gminy Lubartów
Z dnia 27 czerwca 2005 roku
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków
na pokrycie kosztów pogrzebu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1
pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64
poz. 593 ze zm.), Rada Gminy uchwala:
§1
1. Osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy Lubartów w
tym osobom bezdomnym, nie posiadającym rodziny zobowiązanej do alimentacji,
innych krewnych, względnie gdy osoby te nie mają możliwości bądź uchylają się od
obowiązku sprawienia pogrzebu, pogrzeb może być sprawiony przez gminę.
2. W przypadku gdy nie da się ustalić tożsamości osoby zmarłej, pogrzeb sprawiany jest
na zasadach określonych w ustępie 1, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo
prokuratora.
§2
1. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego.
2. Usługi pogrzebowe obejmują w szczególności:
a) zakup trumny, wieńca, krzyża i tabliczki
b) zakup ubrania, jeżeli zmarły go nie posiada
c) przygotowanie zwłok
d) przewóz zwłok karawanem,
e) przygotowanie grobu,
f) obsługa przy pochówku
g) inne czynności wynikające z okoliczności sprawienia pogrzebu.
§3

1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu po rozeznaniu sytuacji przez
pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności ujętych w §1.
2. Realizację świadczenia Ośrodek Pomocy Społecznej zleca firmie prowadzącej
kompleksowe usługi pogrzebowe lub osobie, która się tego podejmuje.
§4
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu
kosztów pogrzebu na podstawie:
a) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały
pochówku,
b) rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności po
uprzednim wykonaniu zlecenia.

2 . Zapłata lub zwrot kosztów następuje do wysokości nie przekraczającej 50 % kwoty
zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest zapłata lub zwrot kosztów do
wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
§5
1. Gmina pokrywa koszty sprawienia pogrzebu osobom, które nie posiadały żadnych
stałych źródeł dochodu lub utrzymywały się wyłącznie ze świadczeń pomocy
społecznej oraz nie posiadały własności mogącej stanowić masę spadkową.
2. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki
podlegają zwrotowi z masy spadkowej jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje
zasiłek pogrzebowy.
3. W przypadku gdy niemożliwe jest pokrycie kosztów pogrzebu zgodnie z ust 2
obowiązek ich zwrotu spoczywa na małżonku, zstępnych przed wstępnymi na
zasadach określonych w poniższej tabeli:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do
Wysokość zwrotu wydatków
kryterium określonego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy
w%
o pomocy społecznej w %
Do 100
0
Pow. 100 - do 150
30
Pow. 150 - do 200
60
Pow. 200
100
§6

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu
wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla rodziny
nadmierne obciążenie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić
na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, od żądania takiego zwrotu.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy
o pomocy społecznej.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

