
UCHWAŁA NR XL/271/2014
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Libiąż.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Libiąża, Rada Miejska 
w Libiążu uchwala: 

§ 1. Zadanie Gminy Libiąż polegające na obowiązku sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy 
Libiąż, w okolicznościach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu. 

§ 2. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób zgodny z wyznaniem osoby zmarłej, a w przypadku braku 
informacji o wyznaniu, pogrzeb ma charakter świecki. 

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie miejsca na grób (w tym wykupienie miejsca na cmentarzu i uregulowanie wszystkich należności 
związanych z jego eksploatacją), 

2) przygotowanie ciała do pochówku (m.in. umycie i ubranie zwłok), 

3) zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego w przypadku jego braku, 

4) przechowywanie zwłok i przewóz zwłok, 

5) odprawienie nabożeństwa pogrzebowego albo odprawienie ceremonii pogrzebowej, 

6) w zależności od sposobu pochówku zapewnienie trumny bądź urny na spopielone zwłoki, 

7) ewentualne spopielenie zwłok, 

8) pochówek zmarłego w mogile (w tym wykopanie grobu, wpuszczenie do grobu trumny z ciałem bądź urny 
z prochami, zasypanie i zamknięcie grobu), 

9) zapewnienie i rozwieszenie na terenie Gminy nekrologów, 

10) oznaczenie mogiły (tabliczka), zapewnienie i montaż symbolu religijnego, 

11) zapewnienie jednej wiązanki kwiatów.

§ 4. Czynności związane ze sprawieniem pogrzebu zleca się wyspecjalizowanym firmom pogrzebowym. 

§ 5. 1. Koszty sprawienia pogrzebu pokrywane są ze środków własnych Gminy Libiąż. 

2.  Sprawienie pogrzebu realizowane jest z uwzględnieniem zasady najniższych kosztów.

§ 6. Poniesione koszty sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 96 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Libiążu 

Bogumiła Latko
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