
 

 

UCHWAŁA Nr XVI/142/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 

pogrzebu. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1515 z późn. zm.1)) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 i 96 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 

1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.3) uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Barcin 

związanych ze sprawieniem pogrzebu. 

 

§ 2. Zadanie własne Gminy polegające na sprawianiu pogrzebu osobom zmarłym zamieszkującym na 

terenie Gminy Barcin realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie. 

 

§ 3. Sprawianie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego. 

 

§ 4. Pogrzeb organizuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, a o ile nie jest one znane lub gdy zmarły był 

osobą niewierzącą, pogrzeb winien uwzględniać miejscowe zwyczaje i tradycje w tym zakresie. 

 

§ 5. Sprawienie pogrzebu odbywać się będzie na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Barcin, 

a w uzasadnionych przypadkach może odbywać się na cmentarzach poza jej terenem, o ile zasadne 

okoliczności przemawiałyby za tym. 

 

§ 6. Sprawienie pogrzebu polega na: 

a) organizacji obrzędu pochówku zgodnie z wyznawanymi przez zmarłego zasadami wyznaniowymi lub 

przekonaniami w sprawach religii, 

b) zakupie trumny wraz z akcesoriami potwierdzającymi wyznanie np. krzyż, tabliczka z danymi o zmarłym 

z okolicznościowym zapisem itp. Lub odpowiednio napisem „NN” dla nieznanych osób zmarłych 

opatrzonych napisem „Spoczywaj w pokoju”, 

c) zakupie ubrania i obuwia, 

d) przygotowaniu zwłok do pochówku, w tym koszt przewozu, 

                                                      
1) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1890 
2) 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, 

poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830, poz. 1893 
3) 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 144, poz. 853, z 2012 r. 

poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741, z 2015 r. poz. 935, poz. 1274, poz. 2126 
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e) pokryciu kosztów wykupienia miejsca na cmentarzu, wykopaniu i zasypaniu grobu, 

f) pokryciu kosztów obsługi przy pogrzebie, 

g) posłudze duszpasterskiej i pokryciu jej kosztów, 

h) zakupie wiązanki i zniczy. 

 

§ 7.1. Wydatki związane ze sprawianiem pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy na zadania 

własne z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 Zasiłki i pomoc w naturze. 

2. Koszty pochówku określone w § 6 niniejszej uchwały nie powinny przekroczyć kwoty aktualnie 

obowiązującego zasiłku pogrzebowego określonego wg odrębnych zasad. 

 

§ 8. Koszty sprawiania pogrzebu pokrywa się na podstawie: 

a) faktur wystawionych przez zakład pogrzebowy, któremu zlecono pochówek, 

b) wniosku i faktur złożonych przez osoby, które dokonały pochówku, 

c) wniosku i noty obciążeniowej wystawionej przez instytucję, która dokonała pochówku, 

d) dowodu wpłaty lub pokwitowania za posługę duszpasterską. 

 

§ 9.1. Przyjmuje się następujące zasady zwrotu poniesionych wydatków związanych ze sprawieniem 

pochówku: 

a) w przypadku pochowku osoby bez ustalonej tożsamości koszty pochówku ponosi Gmina Barcin, 

b) w przypadku osoby bezdomnej, która była mieszkańcem gminy Barcin koszty pokrywane są ze środków 

własnych Gminy Barcin, 

c) w przypadku osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania była inna gmina koszty pochówku 

dochodzone są na zasadach zwrotu wydatków zgodnie z właściwością miejscową, 

d) w przypadku osób zmarłych, które posiadały tytuł do ubezpieczenia społecznego, udokumentowane wydatki 

podlegają pokryciu z zasiłku pogrzebowego, 

e) w przypadku, kiedy zmarły nie posiadał ubezpieczenia społecznego, a pozostawił masę spadkową, wydatki 

sprawienia pogrzebu, podlegają w części lub w całości zwrotowi z masy spadkowej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części 

wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu o ile żądanie zwrotu tych wydatków od osoby zobowiązanej 

stanowiłyby z uwagi na sytuację, w której się znajduje nadmierne obciążenie i doprowadziłyby ją do trudnej 

sytuacji bytowej. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Krystyna Bartecka 
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