
 
 

 

 

Uchwała Nr V/24/2019 

RADY GMINY REWAL 

z dnia 28.02.2019 roku 

 

 

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia 

zasad zwrotu poniesionych kosztów  

 
  

 

 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 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 

1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 

15, art. 44 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1508 ze zm.:  Dz.U. z 2018 r., poz. 1693; Dz.U. z 2018 r., poz. 2192; Dz.U. z 2018 r., 

poz. 2354; Dz.U. z 2018 r., poz. 2529) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 poz. 912 ze zm: Dz.U. z 2018 r., poz. 

1669) Rada Gminy Rewal uchwala się co następuje: 

 

§  1.  Ustala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez 

Gminę Rewal związanych ze sprawieniem pogrzebu w brzmieniu określonym jak  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  

 
 
                                                                                         
 

             Przewodnicząca Rady Gminy Rewal  

 

                  Wanda Szukała – Błachuta   

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały  w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu 

przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów  

 

 
  
 Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  zastrzega                 

do wyłącznej właściwości rady gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami                  

do kompetencji rady gminy.  

  Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych   

zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 (tj. w szczególności przez najbliższą 

rodzinę), albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej 

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę 

właściwą ze względu na miejsce zgonu.  

Zgodnie z 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.  

 Konieczność podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 

Gminę wynika z art. 44 cytowanej ustawy, który stanowi, że sprawienie pogrzebu odbywa się  

w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Gmina ma prawo do uzyskania 

zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sprawieniem pogrzebu. Podlegają one zwrotowi, gdy po 

osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy, a w przypadku gdy zasiłek ten nie przysługuje – 

wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego (art. 96 ust. 

3 ustawy o pomocy społecznej).  

  Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 


