Uchwała Nr XXII/253/2004
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Obowiązek sprawienia pogrzebu jest świadczeniem z zakresu pomocy
społecznej i spoczywa na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie
Szczecińskim, zwanym dalej Ośrodkiem.
§ 2.1. Chowanie osoby zmarłej na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego
będące obowiązkiem pomocy społecznej następuje na Cmentarzu Komunalnym lub
innym istniejącym na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego.
2. Chowanie osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy
z ubezpieczenia społecznego, może nastąpić na cmentarzu w innej miejscowości,
w przypadku gdy taka była jej wola.
§ 3.1. Pogrzeb sprawiany jest w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie
z wyznaniem zmarłego.
2. Ośrodek w postępowaniu wyjaśniającym obowiązany jest ustalić wyznanie
zmarłego.
3. Ośrodek sprawiając pogrzeb, w miarę możliwości uwzględnia ostatnią wolę
osoby zmarłej, o ile taka jest mu znana oraz powiadamia o pogrzebie osoby bliskie
osobie zmarłej.
§ 4.1. Koszt pogrzebu osoby nie posiadającej rodziny, jeżeli przysługuje zasiłek
z ubezpieczenia społecznego, nie może przekroczyć wysokości tego zasiłku.
2. Pogrzeb osoby, której jedynym źródłem utrzymania były świadczenia z pomocy
społecznej, lub która nie posiadała żadnych źródeł utrzymania, jest sprawiany
i finansowany przez Ośrodek.
3. Zakres usług pogrzebowych w przypadku wskazanym w ust. 2 obejmuje
podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku.
§ 5. Wykonanie
Szczecińskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
W myśl art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zmian.) sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony
przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 15 ww.
ustawy wynika, iż sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Jednocześnie art. 36 pkt 2
lit. f tejże ustawy stanowi, że sprawienie pogrzebu to świadczenie niepieniężne
udzielane przez pomoc społeczną.
W związku z tym celem niniejszego projektu uchwały jest ustalenie przez
Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim zasad
sprawienia pogrzebu, na
podstawie których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim
będzie realizował ww. zadanie własne Miasta.
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