
Uchwała N r 169/Xlxl 2oo8

Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. L5, oraz art. 40 ust. 1, art.4t ust. I i art.42 ustawy z

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2001 roku Nr ].42, poz. t59Lz
poź. zm.) oraz W związku z art. L7 ust. 1 pkt. 15, oraz art. 44i art.96 ust. 3 ustawy z dnia L2

marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728|

Rada Gminy w Roźwienicy

uchwala co następuie:

5r

Sprawienie pogrzebu przez Gminę obejmuje właściwość miejscową Gminnego

ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy'

osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy

Roźwienica, w tym osobom bezdomnym nieposiadającym rodziny zobowiązanej do

alimentacji, innych krewnych, względnie, gdy osoby nie mają możliwości bądź

uchylają się od obowiązku sprawienia pogrzebu, przysługuje pogrzeb sprawiony

przez Gminę.

Postanowienia ust. 2 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się
ustalić po uzyskaniu zgody prokuratora właściwego miejscowo.

W przypadku sprawienia pogrzebu osobom z poza właściwości miejscowej

Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy zobowiązuje się Gminny

ośrodek Pomocy Społecznej do żądania zwrotu wydatków poniesionych na pogrzeb

od właściwego ośrodka.

2.

3.

4.

9z



1' Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej niewymagającym

wydania decyzji adm i nistracyjnej.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, po rozeznaniu sytuacji
przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okolicznościzawartych w 5 1'

3. Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy zleca reallzację tego
świadczenia wykonawcy, którego wybrano zgodnie z przepisami prawa o

zamówieniach publicznych.

Sg

L. Ceremonia pogrzebowa winna się odbywać zgodnie z wyznaniem zmarłego.

2. W przypadku braku informacji dotyczącej wyznania zmarłego ceremonia
pogrzebowa odbywa się w kościele rzymsko-katolickim.

5ł
obowiązek sprawienia pogrzebu, o którym mowa w 5 1obejmuje:

1) przygotowanie zwłok do pochówku,

2) zakup niezbędnego ubrania i obuwia - w razie potrzeby,

3) zakup trumny, krzyŻa, imiennej tabliczki, klepsydry,

4) transport do miejsca pochówku,

5) pochówek (wykopanie i zasypanie grobu ziemnego),

6) obsługa przy pochówku.

5s

L Zwrot poniesionych kosztów pogrzebu następuje do wysokości faktycznie
poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do 50 % obowiązującego w dniu
pogrzebu zasiłku pogrzebowego wypłacanego przezZUS.

2. Podstawą zwrotu wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu jest przedłożenie

W Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej W Roźwienicy rachunków
potwierdzających poniesione wydatki.



3' Rachunki, o których mowa w ust. 2 wystawione winny być na Gminny ośrodek
Pomocy Społecznej w Roźwienicy.

Ss

Jeżeli osoba zmarła (samotna lub bezdomna) posiada majątek, wydatki na pokrycle
kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej.

9z

L' Zwrot kosztów pogrzebu nie przysługuje, jeżeli po osobie zmarłej przysługiwał
zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku wydatki zwlązane
z pokryciem kosztów pogrzebu pokrywane są z tego zasiłku.

9g

Troci moc uchwało Nr 250/XXXall2o06 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 20 czerwca
2006 r. w sprawie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawlenie pogrzebu.

9g

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica oraz Kierownikowi
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy.

910

Uchwało wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
U rzędowym Województwo Pod karpackiego'

dnigący Rady Cnlir:}
nóźJrvleNllcv'
,( W a(/aLuoc '
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Pan

Tomasz Kotliński

wójt Gminy Roźwienica

Działając na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz' U. z200Ir.

Nr142,poz.I59lzezm.)orazart.96ust.3i4wzwiązklszart.10lust.7wzwiązkuust.3

i 4 ustawy z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze

zm.)

wszcąyn am postęp ow anie

zmterzające do stwierdzenia niewazności $ 1 ust. 4 uchwaĘ Rady Gminy Roźwienica Nr

I6glXIX/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym

oraz określenia zasad ponoszenia i zwrofu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu _

zpowodunaruszeniaprzepisuart.96ust.3i4wzwiązkuzart.l01 ust.7wzwiązkuust.3

i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 1 15, poz. 728 ze

zm.)

Wyjaśnienia w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Podkarpackiego Urzędu Woj ewódzkiego.

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Gminy Roźwienica

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka15

35-959 Rzeszów
sŁ't' poczt.297

NK. rr - 091 t- Jl" t09

Rzeszów, 2OOg-02- ł l-

Z ry. W0JEWODY PODKARP

YREKT0R GENERALNY URZĘDU



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka15

35-959 Rzeszów
skcr. poczt.297

NK.II 09lr-26109

RoZs TRZYGNIĘCIE NADZoRCZE

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. lustawy z dnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.|J. z

200Ir. Nr 142, poz. 1591 zezm.) orazart.96 ust.3 i 4 w zv{. z art. 101 ust.7 w zw. ust.3 i 4

ustawy zdńa12marca2004r. opomocyspołecznej (Dz. U. z2008r. Nr 115, poz.728zezm.)

sTWIERDZAM NIEWAżNoŚĆ

$ 1 ust. 4 uchwały Rady Gminy Roźwienica Nr 169/XDV2008 z dtia 30 grudnia 2008r'

w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia

i zrłirotu w1,catków na poĘ,cie kosztó',v pogrzebu.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2008r. Rada Gminy Rozwienica podjęła uchwałę Nr 169/XIx2008

w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia

i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. W $ 1 ust. 4 Rada Gminy ustaliła, iż

w przypadku sprawienia pogrzebu osobom spoza właściwości miejscowej Gminnego ośrodka

Pomocy Społecznej w Roźwienicy, zobowią7uje się Gminny ośrodek Pomocy Społecznej

w Roźwienicy do żądania zwrotu wydatków poniesionych na pogrzeb od właściwego ośrodka.

W podstawie prawnej uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminrtym oraz

art. art. 17 ust. 1 pkt 15, 44 i 96 ust. 3 ustawy z dnia |2 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2008r.Nr 1 15, poz. 728 ze zm.).

Dokonując analizy przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, ze Rada Gminy RoŹwienica

podejmując przedmiotową uchwałę, naruszyła przepisy ilrt. 96 ust. 3 oraz 101 ust. 7 w Zw. z ust. 3

i ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr l15, poz. 728 ze zm.).



Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku pokrycia kosztów

pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie

zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Z kolei art. 101 ustawy o pomocy społecznej określa właściwośó miejscową grriny dla osób

ubiegających się o świadczenie. W myśl ust. 7 tegoŻ przepisu gmina właściwa ze względu na

miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobl stały jest obowiąpana do

zwrotu wydatków gminie, któraprzyznała świadczenia w miejscu pobytu. Natomiast przepis art.

101 ust. 3 stanowi, iż w przypadkach szczegóhie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby

ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców,

którym udzielono zgody na poby tolerowany, i cudzoziemców, o których mowa w art. 5a,

właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Ust. 4

odwołując się do cyt. wyżej ust. 3 art. l0l, wskazuje na mozliwość przyznania świadczeń

wymienionych w art.37 - 42 i 47 - 50 ustawy o pomocy społecznej.

Zdanięm organu nadzoru regulacja zawarta w art. 101 ust. 7 cyt. ustawy odnosi się wyłącznie do

sfuacji, w których mamy do czynienia z wnioskiem osoby ubiegającej się o świadczenie.

Sprawienie pogrzebu niewąĘliwie pozostajępoza taka mozliwością z uwagi na brzmienie ust. 3 i 4

art. 101, który określa precyzy1nie rodzaje świadczeń, przpnawanych przez gminę niewłaściwą

miejscową Oznacza to, iz doohodzenie zwrotu wydatkólv od innejgninypozostaje w sprzeczności

z powołanymi wyŻej przepisami. W przypadku zatem sprawienia pogrzebu ptzez gminę, która nie

jest właściwa miejscowo' zwTot wydatków poniesionych w tym zakresie odbywać się będzie

wyłącznie w trybie art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, a więc w pierwszej kolejności

z zas1kupogrzebowego) agdyby on nie przysfugiwał po osobie zmarłej, to - z masy spadkowej.

Z tych tez wzg|ędów naleŻało stwierdzić niewazność $ 1 ust. 4 uchwały Rady Gminy Roźwienica

Nr 1691XIXJ2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprawienia pogrzebu, \/

w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów

pogrzebu,jako zapisu naruszającego prawo, & W szczegóIności powołane wyżej przepisy ustawy

o pomocy społecznej.

Na rozstrzygnięcie nadzorczesłuzy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4 A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30

dni od datyjego otrzymania.

Z np. WOJEWODY PODKARPA
Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Gminy

w Roźwienicy

Strona NK.II 0911- 26 109

-

Janusz Olech
6vnBxroń GENERALNY URZĘDU

Strona2 z2



Uchwala Nr 169/XtX/2008

Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. LS,oraz art.40 ust. L, art.4L ust. li art.42 ustawyz
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz' U z 200]. roku Nr I42, poz. L59! z
poź.zm.| oraz W związku z art. L7 ust' 1 pkt. 15, oraz art. 44i art.96 ust. 3 ustawy z dnia L2
marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728)

Rada Gminy w Roźwienicy

uchwala co następuje:

Sr

L. Sprawienie pogrzebu przez Gminę obejmuje właściwość miejscową Gminnego
ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy.

2. osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy
Roźwienica, w tym osobom bezdomnym nieposiadającym rodziny zobowiązanej do

alimentacji, innych krewnych, względnie, gdy osoby nie mają możliwości bądź

uchylają się od obowiązku sprawienia pogrzebu, przysługuje pogrzeb sprawiony
przez Gminę.

3. Postanowienia ust. 2 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się
ustalić po uzyskaniu zgody prokuratora właściwego miejscowo.

4. 'r

r Stwierdzono nieważność pkt 4 zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego Nr NK.ll o91L-26/o9 z dnia
2009-02-18.



5z

7. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej niewymagającym
wydania decyzji administracyjnej.

Ż. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, po rozeznaniu sytuacji
przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okolicznościzawartych w 5 1.

3' Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy zleca realizację tego
świadczenia wykonawcy, którego wybrano zgodnie z przepisami prawa o

zamówieniach pu blicznych.

Sg

L. Ceremonia pogrzebowa winna się odbywać zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Ż. W przypadku braku informacji dotyczącej wyznania zmarłego ceremonia
pogrzebowa odbywa się w kościele rzymsko-katolickim.

sł
obowiązek sprawienia pogrzebu, o którym mowa W s 1obejmuje:

1) przygotowanie zwłok do pochówku,

2) zakup niezbędnego ubrania iobuwia - w razie potrzeby,

3) zakup trumny, krzyŻa, imiennej tabliczki, klepsydry,

! 4) transport do miejsca pochówku,

5) pochówek (wykopanie i zasypanie grobu ziemnego),

6) obsługa przy pochówku.

9s

1. Zwrot poniesionych kosztów pogrzebu następuje do wysokości faktycznie
poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do 5a % obowiązującego w dniu
pogrzebu zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZIJS.

2. Podstawą zwrotu wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu jest przedłożenie

W Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej W Roźwienicy rachunków
potwierdzających pon iesione wydatki.



3. Rachunki, o których mowa w ust. 2 wystawione winny być na Gminny ośrodek

Pomocy Społecznej w Roźwienicy.

9s

Jeżeli osoba zmarła (samotna tub bezdomna) posiada majątek, wydatki na pokrycie

kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całościz masy spadkowej.

9z

1. Zwrot kosztów pogrzebu nie przysługuje, jeżeli po osobie zmarłej przysługiwał

zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku wydatki związane

z pokryciem kosztów pogrzebu pokrywane są z tego zasiłku.

5g

Troci moc uchwało Nr 250/XXX 1112006 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 20 czerwca

2006 r. w sprawie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu.

9g

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica oraz Kierownikowi

Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy.

s10

Uchwało wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwo Podkarpackiego.

Rady Gminy
WIENICY.
0rQ Lile(.
Jan Marclniłc


