DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 11 lutego 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 617

Data: 2019-02-11 14:08:37

UCHWAŁA NR V/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Strzelce Opolskie
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2529 i 2354) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Strzelce Opolskie następuje w przypadku niesprawienia pogrzebu
przez podmioty do tego uprawnione w myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) bądź niewykorzystania zwłok przez podmioty
określone w art. 10 ust. 2 przywołanej ustawy.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.
§ 2.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zleca bezpośrednio organizację pogrzebu
wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi pogrzebowe, po każdorazowym uzgodnieniu zakresu
niezbędnych czynności i górnych granic kosztów możliwych do poniesienia.
2. Koszty pogrzebu pokrywa się w oparciu o przedłożone rachunki i faktury, na wniosek-podmiotu,
któremu zlecono organizację i dokonanie pochówku, po wykonaniu zlecenia.
3. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy niż wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§ 3.1. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego bądź, gdy zmarły był osobą niewierzącą,
pogrzeb sprawia się na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich lub innym znajdującym się najbliżej
cmentarzu, zgodnie z miejscowym zwyczajem.
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności, które są konieczne do dokonania pochówku, w tym
szczególności:
1) dopełnienie formalności prawnych (uzyskanie karty zgonu i aktu zgonu);
2) przewóz zwłok z miejsca zgonu do prosektorium;
3) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym mycie i ubranie;
4) przechowywanie zwłok w chłodni lub kaplicy pogrzebowej;
5) kremację zwłok; zakup trumny lub urny, klepsydry;
6) zakup niezbędnej odzieży, obuwia – w przypadku ich braku;
7) przewóz zwłok lub skremowanych prochów do miejsca pochówku;
8) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego tabliczką imienną
ze wskazaniem daty urodzenia i zgonu;
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9) opłacenie miejsca pochówku;
10) obsługę przy pochówku, w tym czynności duchownego, mistrza ceremonii.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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