Uchwała Nr XXXIV/399/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 3 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gmin Jaworzno osobom do tego
uprawnionym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz
art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 z pó n. zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co nast puje:
§1
Ustali sposób sprawienia pogrzebu przez gmin Jaworzno osobom do tego uprawnionym.
§2
1. Osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywaj cym na terenie gminy, nie posiadaj cym osób
bliskich oraz krewnych, wzgl dnie gdy osoby te nie maj mo liwo ci ich pochowania, przysługuje
pogrzeb sprawiony przez Gmin Jaworzno.
2. Postanowienia ust. 1 odnosz si tak e do osób, których to samo ci nie mo na ustali , po
uzyskaniu zgody Prokuratora.
§3
Sprawienie pogrzebu jest wiadczeniem z pomocy społecznej, realizowanym przez Miejski O rodek
Pomocy Społecznej.
§4
1. Pogrzeb sprawia si zgodnie z wyznaniem zmarłego, na cmentarzu komunalnym Gminy
Jaworzno.
2. Sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu ni komunalny, mo e nast pi pod warunkiem, e
osoby, które si tego domagaj , pokryj ró nic pomi dzy kosztami obowi zuj cymi na
cmentarzu komunalnym, a kosztami obowi zuj cymi na wybranym cmentarzu.
§5
Usługi pogrzebowe obejmuj : przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie zwłok),
dostarczenie trumny, przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub w chłodni, zapewnienie
przewozu zwłok karawanem, obsług ałobników, wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie
grobu tabliczk , posług duchownego lub mistrza ceremonii pogrzebowej oraz udekorowanie grobu
wi zank kwiatów.
§6
1. Poniesione przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wydatki na pokrycie kosztów
sprawienia pogrzebu podlegaj zwrotowi z masy spadkowej spadkobierców, je eli po osobie
zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
2. Gmina mo e odst pi od
dania zwrotu cało ci lub cz ci wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osob w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, okre lonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a masa spadkowa jest
znikomej warto ci.
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3. Je eli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki
pokrywa si z tego zasiłku.
§7
Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi miasta Jaworzna.
§8
Traci moc uchwała Nr XXX/382/97 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu ze rodków pomocy społecznej przez Gmin Jaworzno.
§9
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa l skiego.
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