
UCHWAŁA  NR X/79/2019 

RADY GMINY  KLUCZEWSKO 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 R. 

 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczewsko  

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

(t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z  art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44  ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), oraz art. 10 ust. 3 i 

4  ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1473) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Sprawienie pogrzebu w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku zwany dalej Ośrodkiem. 

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zamarłego bądź jeśli nie jest ono 

znane, zgodnie z panującymi w tym zakresie miejscowymi zwyczajami i tradycją. 

2. Pochówku dokonuje się  na cmentarzu znajdującym się na terenie gminy Kluczewsko, 

bądź najbliższym Cmentarzu Komunalnym lub  w uzasadnionych przypadkach pogrzeb może 

odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania.  

§ 3. 1. Wykonanie usługi pogrzebowej Ośrodek zleca wyspecjalizowanemu podmiotowi 

prowadzącemu usługi pogrzebowe po każdorazowym uzgodnieniu zakresu niezbędnych 

czynności i górnych granic kosztów możliwych do poniesienia. 

2. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować podstawowe czynności niezbędne do 

sprawienia pochówku, a w szczególności: 

1) formalności prawne związane ze zgonem i pogrzebem; 

2) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie, w tym w razie potrzeby zakup 

stosownego ubrania i obuwia); 

3) zakup trumny; 

4) przechowywanie zwłok w prosektorium lub chłodni; 

5) transport zwłok; 

6) obsługę pogrzebową  (w tym duszpasterska); 

7) opłacenie miejsca pochówku oraz wykopania grobu, zakopania trumny i oznaczenia grobu 

tabliczką; 

8) inne czynności wynikające z przepisów prawa. 

 

3. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktur lub rachunków 

wystawionych przez podmiot, któremu pochówek został zlecony oraz rachunków i pokwitowań 

za posługę duszpasterską i inne usługi pogrzebowe. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/13/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczewsko osobom tego potrzebującym 

oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

§  5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko. 

 

§  6. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 


