Uchwała Nr XIX/302/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15
oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z ze zm.)
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

§1
1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę obejmuje właściwość miejscową
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.
2. Osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Miasta
Dębica,

w

tym

osobom

bezdomnym

nie

posiadającym

rodziny

zobowiązanej do alimentacji, innych krewnych, względnie gdy osoby
nie mają moŜliwości bądź uchylają się od obowiązku sprawienia
pogrzebu, przysługuje pogrzeb sprawiony przez Gminę.
3. Postanowienia ust. 2 odnoszą się takŜe do osób, których toŜsamości
nie da się ustalić, po uzyskaniu zgody prokuratora właściwego
miejscowo.
4. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom z poza właściwości
miejscowej MOPS w Dębicy, zobowiązuje się MOPS do Ŝądania zwrotu
wydatków poniesionych na pogrzeb od właściwego ośrodka.

1.

§2
Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej nie
wymagającym wydania decyzji administracyjnej.

2.

Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, po
rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu
okoliczności zawartych w § 1.

3.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy na
podstawie pisemnego wniosku zleca realizację tego świadczenia

wykonawcy,

którego

wybrano

zgodnie

z

przepisami

prawa

o zamówieniach publicznych.
§3
Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jego wolą jeśli jest
znana, na cmentarzu jego wyznania lub zgodnie z procedurą administracyjną
na cmentarzu komunalnym w Dębicy.
§4
1. Kompleksowe usługi pogrzebowe i cmentarne obejmują:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obsługę klientów (w godzinach pracy i po godzinach pracy),
Przewóz trumny i zwłok na terenie miasta Dębicy i transport od bramy
do grobu,
Pomoc w przewozie trumny i zwłok – pomocnik kierowcy,
WłoŜenie zwłok do trumny,
Ubranie zwłok,
Przechowanie zwłok w chłodni,

7)

Dezynfekcję samochodu i chłodni,

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)

Przygotowanie kaplicy do pogrzebu,
Udział Ŝałobników w ceremonii pogrzebowej (cena ogólna),
Klepsydrę z usługą,
KrzyŜ z tabliczką metalową,
Trumnę sosnową 2 m. lub inną spełniającą podobne warunki cenowe,
wytrzymałościowe jak i pozostałe parametry, wyposaŜenie (poduszeczka,
materacyk, kapka),
Czynności grabarza w godzinach pracy,
Wykopanie i zasypanie grobu duŜego:
a) okres letni 16.04 – 14.10,
b) okres zimowy 15.10 – 15.04.
Wiązankę z 5 sztucznych kwiatów na trumnę,
Opłatę za miejsce pochówku – o ile uchwała Rady Miejskiej nie stanowi
inaczej.

2. Czynności § 4 ust. 1 nie mają zastosowania, jeŜeli odbywają się według
prawa innego wyznania.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

