Uchwała Nr X/100/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 20 lipca 2007 r

w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.17
ust.1 pkt 15,art.44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubaczów
uchwala, co następuje :
§1
W przypadku śmierci osoby nie posiadającej rodziny oraz Ŝadnego źródła
utrzymania, która w chwili zgonu zamieszkiwała lub przebywała na terenie
Gminy Lubaczów, gmina sprawia pogrzeb ponosząc następujące koszty:
1) zakupu najtańszej trumny,
2) zakupu niezbędnej odzieŜy w razie jej braku,
3) zakupu jednego wieńca,
4) obsługi pogrzebowej i przewozu zwłok,
5) czynności wykonywanych przez grabarza,
6) transportu trumny oraz zmarłego, a takŜe koszty związane z obrządkiem zgodnie z
wyznaniem zmarłego.
§2
W razie śmierci osoby samotnie mieszkającej, nie mającej środków utrzymania, posiadającej
rodzinę, gmina w uzasadnionych przypadkach sprawia pogrzeb ponosząc koszty pogrzebu
wymienione w § 1 wg najkorzystniejszej oferty.
§3
Koszty pogrzebu sprawionego przez gminę pokrywa się ze środków przeznaczonych na
realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
§4
Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy
spadkowej lub od rodziny zmarłego zobowiązanej do alimentacji.
§5
1. W przypadku śmierci osoby posiadającej własne środki utrzymania gmina
w uzasadnionych przypadkach sprawia pogrzeb, ponosząc koszty wymienione w §1.

2. Wydatki na sprawienie pogrzebu pokrywa się z zasiłku pogrzebowego lub masy
spadkowej.
§6
Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaczowie.
§7
Traci moc uchwała Nr 12/II/97 z dnia 19 lutego 1997 w sprawie sposobu sprawienia przez
Gminę pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków z nim związanych.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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