
UCHWAŁA NR XXIII/137/2021 
RADY GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Krasnosielc 

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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art.44 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876) Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co 
następuje 

§ 1. Organizatorem pogrzebu dla osób zmarłych, w tym osób bezdomnych i nikomu nieznanych 
w odniesieniu do których zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie ustalono osób 
zobowiązanych do sprawienia pogrzebu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu. 

§ 2. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane 
z zachowaniem przepisów prawa oraz zwyczajów miejscowych. W przypadku braku możliwości ustalenia 
wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki. 

§ 3. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego. 

§ 4. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu zleca bezpośrednio organizacje pogrzebu 
wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi pogrzebowe, po każdorazowym określeniu przez 
pracownika socjalnego zakresu niezbędnych czynności i związanych z tym kosztów. 

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje czynności niezbędne, które w danym przypadku są konieczne do 
dokonania pochówku, w tym w szczególności: a. załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem 
min. uzyskanie aktu zgonu, wykup miejsca pochówku, wykopanie, zakopanie i uformowanie grobu, b. pokrycie 
kosztów chłodni lub prosektorium oraz transportu zwłok, c. przygotowanie ciała do pochówku (zakup trumny 
lub urn, krzyża i tabliczki imiennej, zakup niezbędnej odzieży, obsługę pogrzebu), d. spopielenie zwłok, e. 
zapewnienie posługi religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego f. inne niezbędne czynności związane ze 
sprawieniem pogrzebu, wynikające z okoliczności. 

§ 5. Zapłata za sprawienie pogrzebu może nastąpić wyłącznie na podstawie faktur i rachunków 
obejmujących czynności o których mowa w §4. 

§ 6. Sprawienie pogrzebu, w tym sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej lub nikomu nieznanej odbywa się 
na cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Krasnosielc. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/132/2021 Rady Gminy Krasnosielc z dnia  28 kwietnia 2021 roku. 
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez 
Gminę Krasnosielc. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ewa Grabowska 
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