UCHWAŁA NR 3 66 lXI-IXl 20 1 3
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia Ż3 puździernika 20 l 3r.

w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasto Sierpc.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt'15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz' IJ. z 2013 t' poz.594) w związku z art.L7 ust.l, pkt t5' art. 44'
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz'U. z 2013 poz. 182 ze
zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

s1
Sprawienie pogrzebu przez gminę miasto Sierpc przysługuje osobom:
1) bezdomnym zmarłym na terenie miasta Sierpc,
2) które zamieszkiwały na terenie miasta Sierpc i nie posiadĄ osób
zobowiązanych do ich pochowania lub gdy te osoby nie chcą lub nie mają
możliwoŚci ich pochowania,
3) na które nie przysługuj e zasiłek pogrzebowy.

s2

Pogrzeb winien być sprawiony zgodnie z wyznaliem zmarŁego, a w razie braku
możliwościustalenia wznania zmarłego, pogrzebu dokonuj e się zgodnie z
miej scowymi zwy czilamt .

s3

Sprawienie pogrzebu obej muj e w szczególności:
1) załatwienie formalności zwięanych uzyskaniem aktu zgonu'
2) zakup trumny,
3) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym dostarczenie niezbędnego ubrania'
jeślizmarły takowego nie posiadał,
4) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium,
5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,
6) opłata zaplac pod grób ziemny,
7) wykopanie i zasypanie grobu na cmęrrtatzu położonym w mieścieSierpc,
8) obsługę przy pogrzebie,
9) inne czynnościi opłaĘ zwięane ze sprawieniem pogrzebu.

s4
1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez
Urząd Stanu Cyrłilnego oraz po rozpoznaniu sytuacj i zmarłego przez
pracownika socjalnego.

2.

W celu wyłonienia firmy, której zlecone będzie sprawienie pogrzebu, Dyrektor
Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu zwraaa się do wszystkich

wyspecjalizowanych podmiotów wykonujących kompleksowe usługi
pogrzebowe w mieścieSierpcu z wnioskiem o wyszczególnienie rodzaju i ceny
wykonywanych czynności oraz okręślenietęrminu pochówku (dnia i godziny).

J.

Wybór firmy pogrzebowej dokonywany jest przy uwzg|ędnieniu

ofer1y

cenowej.

4.

Miejski ośrodekPomocy Społecznej w Sierpcu z]'eca na piśmiewykonanie
usługi pogrzebowej firmie wyłonionej w trybie określonym w ust. 2 i 3
określając zakres zleconych czynności,dziefi i godzinę pochówku oraz
niezbędne dane osoby zmarłĄ.

ss

Zapłata za koszty pogrzebu dokonywana jest na podstawie faktury lub rachunku
wystawionego przez podmiot, kóremu pochówek został zlecony.
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1. Decyzje w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecmej związanego
ze sprawieniem pogrzebu podejmuje Dyrektor Miejskiego ośrodka Pomocy
Społecznej w Sierpcu na podstawie art. 36 pktŻ ,,,?' w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy o
pomocy społecznej oraz niniejszej

uchwĄ'

sprawieniem pogrzebu pokrywane są ze środków
budżetowych Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu przeznaczonych
na rea!\zację zadań własnych gminy z zabesu pomocy społecznej.

2. Wydatki zwięane

ze

s7

Wykonanie

uchwĄ

Społecznej w Sierpcu.

powierza się Dyrektorowi Miejskiego ośrodkaPomocy

s8

Traci moc uchwała nr 31lIYl200'1 Rady Miejskiej Sierpca z dniaz8 lutego 2007 roku
w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych
z obowiązkiem sprawiania pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy
społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przęz Miasto Sierpc.

se
Uchwała wchodzi w Życle po upĘwie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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