UCHWAŁA Nr XXV / 152 / 2004 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2004 roku
w sprawie: ustalenia sposobu organizowania pogrzebu zmarłym.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/ art.17 ust.1 pkt.15, art.44, art. 96 ust.3 ? ustawy z dnia 12 marca
2004r o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zmianami/- Rada
Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§1

Zorganizowanie pogrzebu zmarłym nie posiadającym osób bliskich
zobowiązanych do ich pochówku, będącym mieszkańcami gminy w ramach
zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze
obowiązkowym powinno zapewnić wykonanie następujących czynności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zakup trumny i wiązanki pogrzebowej.
przewiezienie zwłok w granicach administracyjnych gminy.
wykopanie i zakopanie grobu.
pochowanie do mogiły.
oznaczenie kwatery ( wyłącznie dla osób samotnych ).
zapewnienie ceremoniału pogrzebowego zgodnie z wyznaniem zmarłego.
§2

1. Wydatki na pokrycie kosztów o których mowa w § 1 podlegają zwrotowi
z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia
społecznego wydatki pokrywa się z tego zasiłku.
2. Żądanie zwrotu w całości lub części wydatków na sprawienie pogrzebu
zostanie poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego u osoby lub
rodziny zobowiązanej, w celu ustalenia wysokości wydatków podlegających
zwrotowi.
3. Wysokość zwrotu z masy spadkowej ustala się w oparciu o sytuację
dochodową rodziny w wysokości:
1) do 50% kosztu świadczenia, jeżeli dochód rodziny wynosi powyżej 200%
a nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art.8 wyżej
cytowanej ustawy o pomocy społecznej.
2) 100% udzielonego świadczenia, jeżeli dochód rodziny wynosi powyżej 300%
kryterium dochodowego.
4. Koszty sprawienia pogrzebu osobom, które nie posiadały żadnych stałych
źródeł dochodu oraz osobom pobierającym zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy
Społecznej - pokrywa ten Ośrodek.
§3

Sprawienie pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może być
zorganizowane osobom bez ustalonej tożsamości - zmarłym na terenie gminy, a
także byłym podopiecznym, którzy nie mieli osób bliskich zdolnych do dokonania
tych czynności.
§4

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na
udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej
nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub
osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w tym
Dzienniku.
2. Uchwała ponadto podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Brzesku.

