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z dnia  16 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309) art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Gogolin.

§ 2. Sprawienie pogrzebu jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, w tym w szczególności:

1) przewóz i przechowanie zwłok;

2) przygotowanie zwłok do pochówku;

3) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia;

4) zakup trumny, tabliczki i wieńca;

5) obsługę przy pochówku;

6) udział osoby duchownej w pochówku osoby zmarłej, zgodnie z jej wyznaniem;

7) wykopanie, zakopanie i uformowanie grobu;

8) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu stosownie do okoliczności, przepisów prawa lub zgodnie 
z wyznaniem zmarłego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r.,  poz. 288).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok

Id: 4BD1F513-60EB-424F-9B9B-D2EFA8FEBAD9. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zgodnie
z art. 44 cyt. wyżej ustawy sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie
z wyznaniem zmarłego. W związku z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich nastąpiła
konieczność zmiany obowiązującej uchwały w zakresie zapisu dotyczącego wejścia w życie uchwały tj.
wyeliminowaniem wcześniejszego zapisu "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego".
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