
ZARZĄDZENIE NR 108/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach  dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy  Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj.  Śl. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie zasad 
sprawienia pogrzebu przez Gminę Miedźno, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 14 stycznia 2019 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz na 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu uchwały, 
o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. 
zm.)

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwago złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS w Miedźnie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2019 R.
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miedźno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn.  zm.),  w związku  z art. 17 ust. 1 pkt 15,  art. 44 ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy
społecznej  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1508 z późn.  zm.)  i art. 10 ust. 3 i 4  ustawy  z dnia  31 stycznia  1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu na koszt gminy Miedźno. 

§ 2. 1. Zadania własne Gminy Miedźno polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, zwany dalej „Ośrodkiem”.

2. O  czynnościach  dotyczących  sprawienia  pogrzebu  na  koszt  gminy  w przypadkach  przewidzianych
przepisami decyduje Kierownik Ośrodka.

§ 3. 1. Pogrzeb odbywa się na podstawie aktu zgonu wydanego przez właściwy urząd stanu cywilnego.
Miejscem pochówku jest cmentarz parafialny położony na terenie Gminy Miedźno zgodnie z ostatnim znanym
miejscem zamieszkania.

2. Pogrzeb  sprawia  się  zgodnie  z wyznaniem  zmarłego.  W sytuacji  kiedy  nie jest  możliwe  ustalenie
wyznania  osoby  zmarłej  bądź  gdy  była  ona  osobą  niewierzącą,  pogrzeb  powinien  być  przeprowadzony
z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji  oraz ostatniej  woli  zmarłego,
jeżeli jest to możliwe do ustalenia.

3. Sprawienie pogrzebu na cmentarzu poza Gminą Miedźno, może nastąpić pod warunkiem, że osoby, które
się tego domagają pokryją różnicę pomiędzy kosztami obowiązującymi na cmentarzach w Gminie Miedźno,
a kosztami obowiązującymi na wybranym cmentarzu.

§ 4. 1. Dokonanie  niezbędnych  czynności  związanych  z pogrzebem  Ośrodek  zleca  przedsiębiorcom
prowadzącym usługi pogrzebowe. 

2. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować w szczególności:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;

2) przygotowanie  zwłok  do  pochówku,  w tym  kosztów  stosownego  ubrania  i obuwia,  w przypadku  gdy
zmarły nie posiadał odpowiedniego;

3) zakup trumny wraz z wyposażeniem lub urny;

4) pokrycie kosztów przechowywania zwłok, w tym kosztów chłodni oraz prosektorium;

5) pokrycie kosztów kremacji;

6) pokrycie kosztów za transport zwłok do miejsca pochówku;

7) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go znakiem
wyznania zmarłego;

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 27 grudnia 2018 r.
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8) obsługę pogrzebu;

9) inne  czynności  wynikające  z okoliczności,  zgodnie  z wyznaniem zmarłego,  prawem oraz  miejscowymi
zwyczajami.

3. Szczegółowe  ustalenia  dotyczące  sposobu  realizacji  czynności,  o których  mowa  w ust. 2 zostaną
określone w zleceniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Płatność  kosztów  pogrzebu  dokonuje  się  na  podstawie  faktury  lub  rachunku  wystawionego  przez
podmiot, któremu pochówek został zlecony.

5. Koszt  sprawienia  pogrzebu  nie może  przekroczyć  wysokości  zasiłku  pogrzebowego  określonego
w ustawie  z dnia  17 grudnia  1998 r.  o emeryturach  i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych  (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Śląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnym Gminy o charakterze obowiązkowym należy
sprawienie  pogrzebu,  w tym  osobom bezdomnym.  Jest  to  świadczenie  niepieniężne.  Na  terenie  Gminy
Miedźno powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pogrzeb sprawia się zgodnie
z wyznaniem zmarłego.  Za osoby zmarłe  zamieszkałe  lub przebywające na terenie gminy w tym osoby
bezdomne, gdy brak jest osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu lub na wniosek osób bądź
rodziny zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu gdy spełniają one kryteria dochodowe określone
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, to gmina ponosi koszty pochówku. 

Zgodnie  z art. 96 ust. 3 w przypadku  pokrycia  kosztów  pogrzebu  przez  gminę  poniesione  wydatki
podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej  nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. 

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez
Gminę Miedźno oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez 
Gminę Miedźno.

Termin konsultacji od dnia 2 stycznia 2019 r. do 14 stycznia 2019 r. 

Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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