
UCHWAŁA NR XXIII/167/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 15 oraz art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 poz.1876 ze zm.); uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Gizałki 
związanych ze sprawianiem pogrzebu. 

§ 2. 1. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym zamieszkującym lub 
przebywającym na terenie Gminy Gizałki, w tym osobom bezdomnym, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gizałkach. 

2. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdują się osoby bliskie lub 
podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku. 

§ 3. 1. Decyzję w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt Gminy podejmuje Kierownik GOPS. 

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego 
oraz po rozpoznaniu sytuacji zmarłego przez pracownika socjalnego. 

§ 4. 1. GOPS zleca sprawienie pogrzebu przedsiębiorcom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe, 
po uprzednim określeniu przez pracownika socjalnego zakresu usług pogrzebowych i kosztów z tym 
związanych. 

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje: 

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem; 

2) zakup trumny, krzyża, tabliczki, klepsydry, wiązanki; 

3) przygotowanie ciała do pochówku; 

4) zakup niezbędnego ubrania i obuwia; 

5) pokrycie kosztów przechowywania zwłok, w tym kosztów chłodni oraz prosektorium; 

6) pokrycie kosztów transportu zwłok; 

7) wykup miejsca na pochówek; 

8) obsługa przy pochówku; 

9) posługę religijną zgodnie z wyznaniem zmarłego; 

10) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa. 

3. GOPS ustala czynności związane ze sprawieniem pochówku, źródła środków finansowych, z których 
zostaną pokryte koszty pochówku oraz jeżeli jest to możliwe: 

1) ustala wyznanie zmarłego, 

2) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego, 

3) powiadamia o pogrzebie strony zainteresowane. 

4. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym 
zwyczajem. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym miejscu niż miejsce 
zamieszkania osoby zmarłej. 

6. Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby 
nikomu nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Kierownika GOPS. 



§ 5. 1. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktur, rachunków wystawionych przez 
firmę, której pochówek został zlecony po wykonaniu usługi. 

2. Koszty sprawienia pogrzebu nie mogą przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) obowiązującego w dniu pochówku. 

§ 6. 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu: 

1) jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości 
pokrywa się z tego zasiłku; 

2) jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się 
w całości lub części z masy spadkowej; 

3) jeżeli zmarły był osobą bezdomną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia 
społecznego i nie pozostawił po sobie majątku, koszty pogrzebu finansowane są w całości ze środków 
gminnych. 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gizałkach może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 
przez spadkobierców, a w szczególności gdy: 

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 

2) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla 
osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie. 

2. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia 
kryterium dochodowego oraz wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gizałkach. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XX/26/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
ustalenia zasad sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/167/2021

Rady Gminy Gizałki
z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu,
w tym osobom bezdomnym. Prawo jednoznacznie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu
człowiekowi. Gdy prawa do pochówku zrzekają się najbliżsi i żadna inna osoba nie deklaruje woli
sprawienia pogrzebu to zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o chowaniu zmarłych, obowiązek sprawienia
pogrzebu spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu. Obowiązek ten wynika również
z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdyż organizacja pochówku jest zadaniem
własnym gminy w każdym przypadku, gdy z prawa do pochowania zmarłego nie korzystają osoby
uprawnione. W myśl wskazanego przepisu sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę
i zgodny z wyznaniem zmarłego. Ustalenie zasad sprawiania pogrzebu należy do właściwości rady gminy
(art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym). Aktem, z którego muszą wynikać wiążące
organ pomocy społecznej ustalenia w zakresie sposobu sprawiania pogrzebu jest uchwała rady gminy.
Przepisy tej uchwały wraz z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 stanowią podstawę prawną udzielenia
świadczenia z pomocy społecznej polegającego na sprawieniu pogrzebu.

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski 
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