
 
 
 

Uchwała Nr XXV/229/2008 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 1 pa ździernika 2008 r.  
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15,  art. 
44, art. 96 ust. 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. 
U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728), Rada Miasta Sandomierza  uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Sprawienie pogrzebu osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały na 
terenie gminy Sandomierz i nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu, 
w tym bezdomnym, o nieznanej toŜsamości, realizowane jest przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu, zwany dalej Ośrodkiem. 
2. Ośrodek moŜe sprawić pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu 
zamieszkiwały na terenie gminy Sandomierz, posiadającym rodzinę jeśli rodzina ta 
odmawia sprawienia pogrzebu  lub nie moŜe sprawić pogrzebu ze względów 
materialnych. 
 

§ 2 
W ramach sprawienia pogrzebu Ośrodek jest zobowiązany do: 
1. organizowania pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, 
2. pokrycia kosztów pogrzebu, na które mogą składać się, w szczególności: 
a) przygotowanie zwłok do pochówku, 
b) przechowanie zwłok w chłodni, 
c) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia, 
d) zakup trumny, krzyŜa, tabliczki nagrobnej i klepsydr, 
e) transport do miejsca pochówku, 
f) dokonanie pochówku. 
 

§ 3 
1. W razie zgonu osoby, której po śmierci przysługuje prawo do pokrycia 
kosztów pogrzebu z zasiłku pogrzebowego, Ośrodek jest zobowiązany do podjęcia 
działań  mających na celu dochodzenie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków 
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz innych przepisów właściwych 
w przedmiotowej sprawie. 
2. JeŜeli zmarły pozostawił spadkobierców, Ośrodek dochodzi zwrotu poniesionych 
wydatków na sprawienie pogrzebu z masy spadkowej. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta 

Marceli Czerwiński 
 


