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Uchwała nr 467 lLxvll2]1 4
Rady Miejskiej Sierpca

z 29 pażdziernika 201 4 r'

w sprawie: zmiany uchwały nr 366/XLlX/2013 Rady Miejskiej Sierpca
zdnia 23 paŹdziernlka 2013 r' w sprawie ustalenia sposobu
sprawienia pogrzebu przez gminę miasto Sierpc

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gminnym
(tekst jedn. z2013, poz' 594') oraz ań. 17 ust. '1 pkt '15 i ań' 44 ustawy z dnla 12 marca 2004
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013' poz. 182) Rada Miejska Sierpca
uchwala, co następuje:

s 1.

1 ' Zmianie u|ega treść uchwały nr 366/XL|X/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
23 października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę
miasto Sierpc (dalej: ,,Uchwała'') w zakresie:

1' $ 1 który' poprzez dodanie pkt 4 przyjmuje następujące bzmienie:
,,s 1.

Sprawienie pogrzebu przez Gminę Miasto Sierpc przysługuje:

i ) bezdomnym zmarłym na terenie Miasta Sierpc,
. 2) osobom' które zamieszkiwały na terenie Miasta Sierpc inie posiadały osób

zobowiązanych do ich pochowania lub gdy te osoby nie chcą lub nie mają moŻliwości
ich pochowania,

3) osobom, na które nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,

4) dzieciom mańwourodzonym '''

2. $ 3' ktÓry wskutek zmiany treści przy1muje następujące bzmienie:

,s 3
Sprawienie pogrzebu obejmuje odpowiednio czynności wymienione w niniejszym
parag rafie:

1) załatwienie formalności związanych z uzyskaniem aktu zgonu'
2) zakup trumny lub urny

3) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym dostarczenie niezbędnego ubrania jeśIi
zmarły takowego nie posiadał

4) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium

5) pokrycie kosztów transpońu zwłok do miejsca pochówku



I

6) opłata za plac pod grób ziemny
7) kremacja '

8) wykopanie i zasypanie grobu na cmentarzu położonym w mieście Sierpc
9) obsługę przy pogrzebie
10) oznaczenie grobu tablicą
1 '1) inne czynności i opłaty związane ze sprawowaniem pogzebu''.

3. $ 4' który poprzez zmianę jego treści pzyjmuje następujące bzmienie:

,,s 4.

W celu wyłonienia firmy, której zlecane będzie usługi związane ze świadczenie
kompleksowych usług pogrzebowych pzeprowadza się postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego W jednym z trybÓw pzewidzianych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych'''

4. W pozostałym zakresie Uchwała nie podlega zmianie

s3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpca.

s4
Uchwała wchodzl w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Uzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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