U C H W A Ł A Nr VI / 51 / 07
Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spytkowicach oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem
kosztów pogrzebu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 ust. 2 lit.f, art. 44 i art. 96 ust.3,4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz, 593 z późn. zm.) Rada Gminy Spytkowice
u c h w a l a, co następuje:
§1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest
zobowiązany sprawić pogrzeb osobie zmarłej na terenie Gminy Spytkowice, jeżeli
obrzędem tym nie może zająć się rodzina lub instytucja, na której obowiązek ten ciąży.
2. Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile możliwe jest
ustalenie tego wyznania.
3. Ośrodek zleca sprawowanie pogrzebu firmie wyspecjalizowanej lub osobie, która się tego
podejmuje, po wcześniejszym określeniu przez kierownika Ośrodka niezbędnych
czynności oraz kosztów pogrzebu.
4. O sprawienie pogrzebu przez Ośrodek może ubiegać się osoba zobowiązana do
sprawienia pogrzebu, będąca w trudnej sytuacji materialnej i nie mająca możliwości
ubiegania się o świadczenia na ten cel z innych tytułów.

§2
Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zakup trumny,
zakup niezbędnego ubrania,
przygotowanie zwłok,
korzystanie z chłodni i prosektorium,
przewóz zwłok,
wykopanie grobu,
nabożeństwo zgodnie z wyznaniem zmarłego,
inne czynności wynikające z okoliczności sprawienia pogrzebu (np. wiązanka).

§3
1. Kierownik Ośrodka dokonuje zapłaty zwrotów za sprawienie pogrzebu na podstawie:
1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,
2) rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności po wykonaniu
zlecenia.
2. Koszt sprawienia pogrzebu podlegający zwrotowi nie może być wyższy niż 60% kwoty
zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego

§4
Wydatki poniesione na sprawienie pogrzebu dla osoby zmarłej na terenie Gminy, której nie
przysługuje zasiłek pogrzebowy, nie ma masy spadkowej ani osób bliskich zobowiązanych
do sprawienia pogrzebu pokrywa Ośrodek ze środków przeznaczonych na zadania własne
pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

§5
Zasady zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów sprawienia pogrzebu określa
załącznik do niniejszej uchwały.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik do Uchwały
Nr VI / 51 / 07
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

ZASADY ZWROTU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z POKRYCIEM KOSZTÓW SPRAWIENIA POGRZEBU

§1
1. Wydatki poniesione na sprawienie pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli
po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
2. W przypadku, gdy po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy Ośrodek występuje
o ten zasiłek w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

§2
W przypadku, gdy niemożliwe jest pokrycie kosztów pogrzebu w sposób określony w
§ 1, obowiązek ich zwrotu spoczywa na małżonku, zstępnych przed wstępnymi w wysokości
określonej w niniejszym załączniku.

§3
1. W przypadku osoby samotnej nieposiadającej własnego dochodu, sprawienie pogrzebu i
pokrycie wydatków związanych z pogrzebem następuje na wniosek pracownika
socjalnego.
2. W pozostałych przypadkach kierownik Ośrodka wydaje decyzję administracyjną, która
określa świadczeniobiorcę oraz wysokość świadczenia z pomocy społecznej.

§4
W przypadku sprawienia pogrzebu przez osobę obcą, której nie zlecono dokonania pogrzebu,
a z rozeznania wynika, że do sprawienia pogrzebu zobowiązany był Ośrodek, wydatki z tym
związane podlegają zwrotowi do wysokości poniesionych kosztów pogrzebu, nie więcej
jednak niż w wysokości przewidzianej w § 3 ust.2 uchwały.
§5
Zakres zwrotu wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu określa poniższa tabela:
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Dochód na osobę
w rodzinie (procentowe
kryterium dochodu
ustalone w stosunku
do art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o
pomocy społecznej)
do 100
101-125
126-150
151-170
171-200
201 i powyżej

Wysokość odpłatności
za przyznane świadczenia w %
Od osoby samotnie
gospodarującej

Od osoby
pozostającej
w rodzinie

0
5
10
20
50
100

0
10
30
50
80
100

§6
W przypadkach szczególnych zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone
świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie,
Kierownik Ośrodka, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może
odstąpić od żądania zwrotów wydatków.
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