
UCHWAŁA Nr XXVII/160/08 

Rady Gminy w Bogorii 

Z dnia 27 listopada 2008 roku 
 

w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu zmarłym przez Gminę Bogoria  

oraz zwrotu kosztów. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art.96 
ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) 
Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

 
§ 1 

1. Uchwała określa sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Bogoria dla osób, które       
w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Bogoria i nie ustalono 
osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

2. Gmina Bogoria może sprawić pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu 
zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Bogoria, posiadającym rodzinę gdy 
rodzina ta odmawia sprawienie pogrzebu lub nie może pogrzebu sprawić ze względów 
materialnych. 

 
§ 2 

1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które               
w konkretnym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem 
zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie Gminy Bogoria. 

2. Koszty pogrzebu sprawionego przez Gminę Bogoria obejmują najniższe wydatki 
związane z przygotowaniem zmarłego do pochówku, zakupem trumny, transportem 
zmarłego, korzystaniem z pomieszczeń w których przechowuje się zwłoki, 
odprawieniem nabożeństwa pogrzebowego, wykupieniem miejsca na cmentarzu, 
wykonaniem i ufundowaniem grobu. 

3. Pochówku wraz z niezbędnymi w tym zakresie usługami dokonuje się na cmentarzach 
położonych na terenie Gminy Bogoria. 

§ 3 

1. Koszty pogrzebu sprawionego przez Gminę Bogoria pokrywa się ze środków 
przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Bogoria z zakresu pomocy 
społecznej. 

2. Koszty pogrzebu sprawionego przez Gminę Bogoria refundowane są z zasiłku 
pogrzebowego przysługującego po osobie zmarłej, a jeżeli zasiłek taki nie przysługuje, 
wydatki Gminy Bogoria poniesione na pogrzeb podlegają zwrotowi z masy spadkowej 
pozostałej po osobie zmarłej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria oraz Kierownikowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bogorii. 
 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego          
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 


