
Projekt

z dnia  4 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, zm. poz. 1309, poz.1696, poz.1815) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019  r. poz. 1507;z 2018. Poz. 2245;z 2019r. 
poz. 1622,poz. 1690)  w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Lewin Brzeski.

§ 2. Sprawienie pogrzebu jest realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w Lewinie Brzeskim.

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, w tym w szczególności:

1) przewóz i przechowanie zwłok;

2) przygotowanie zwłok do pochówku;

3) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia;

4) zakup trumny, tabliczki i wieńca;

5) obsługę przy pochówku;

6) udział osoby duchownej w pochówku osoby zmarłej, zgodnie z jej wyznaniem;

7) wykopanie, zakopanie i uformowanie grobu;

8) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu stosownie do okoliczności, przepisów prawa lub 
zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lewina Brzeskiego. 

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XV/99/2019 z dnia 29 października 2019 Rady Miejskiej w  Lewinie Brzeskim  
o zasadach sprawowania pochówku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sporządził:
MGOPS

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych

gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zgodnie
z art. 44 cyt. wyżej ustawy sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie
z wyznaniem zmarłego.
W związku otrzymanym pismem z Nadzoru Prawnego Wojewody Opolskiego, dotyczącym wszczęcia

postepowania wobec Uchwały NR. XV/99/2020 z dnia 29 października 2019r. o zasadach pochówku nastąpiła
konieczność uchylenia obowiązującej uchwały z powodu przekroczenia kompetencji Rady w ustaleniach
regulaminu.
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