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UCHWAŁA NR XVII/61/07 
RADY GMINY OTYŃ 

 
z dnia 3 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie  

kosztów pogrzebu 
 
Na podstawie art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 
pkt 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu osobom bezdom-
nym, samotnym oraz osobom, których tożsamości 
nie ustalono następuje na koszt gminy, ze środ-
ków pomocy społecznej. 

2. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie powi-
nien przekraczać wysokości zasiłku pogrzebowe-
go, przysługującego z ubezpieczenia społecznego 
osobom uprawnionym.  

3. Decyzje w sprawie sprawienia pogrzebu na 
koszt gminy podejmuje Kierownik Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Otyniu. 

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się w spo-
sób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem 
zmarłego. 

2. Organizacja pogrzebu obejmuje w szczegól-
ności: 

1) usługę cmentarną; 

2) przechowywanie zwłok; 

3) wynajęcie kaplicy; 

4) kondukt; 

5) usługę pogrzebową; 

6) ubieranie zwłok; 

7) przewóz zwłok; 



 

 

 


