
Uchwała Nr XIX/ 208 /04  
Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 16 listopada 2004 r. 
  
  

w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Rymanów 
  
  

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 
2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759)  
  

R a d a   M i e j s k a  w Rymanowie 
  

uchwala, co następuje: 
  
  

§ 1 
  

1. Uchwała określa sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Rymanów, zwaną dalej „Gminą”, dla 
osób, które w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy i nie ustalono osób 
zobowiązanych do sprawienia im pogrzebu. 

 
2. Gmina Rymanów może sprawić pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały lub 

przebywały na terenie Gminy, posiadającym rodzinę, gdy rodzina ta odmawia sprawienia pogrzebu 
lub nie może pogrzebu sprawić ze względów materialnych. 

 
§ 2 

 
1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym 

przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku 
braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

 
2. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gminę obejmują najniższe wydatki związane z: 
 

1) przygotowaniem zmarłego do pochówku (toaleta i ubranie zwłok), 
2) zakupem trumny, wieńca, klepsydr, tabliczki z napisem o zmarłym i krzyża, 
3) transportem zmarłego, 
4) korzystaniem z pomieszczeń w których przechowuje się zwłoki, 
5) odprawieniem nabożeństwa pogrzebowego, 
6) wykonaniem i uformowaniem grobu. 

  
§ 3 

 
1. Pochówku wraz z niezbędnymi w tym zakresie usługami dokonuje się na Cmentarzu Komunalnym 

w Rymanowie na pisemne zlecenie składane zarządcy cmentarza przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rymanowie. 

 
2. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu, niż cmentarz, o którym mowa w ust. 1 może być 

dokonane pod warunkiem, że koszty takiego pogrzebu nie będą wyższe od kosztów pochówku 
sprawianego na Cmentarzu Komunalnym w Rymanowie. 

  
  
 



 
 

§ 4  
  

1. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gminę pokrywa się ze środków przeznaczonych na realizację 
zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej. 

 
2. Koszty pogrzebu poniesione przez Gminę refundowane są z zasiłku pogrzebowego 

przysługującego po osobie zmarłej, a jeżeli zasiłek taki nie przysługuje, wydatki Gminy poniesione 
na pogrzeb podlegają zwrotowi z masy spadkowej pozostałej po osobie zmarłej. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 


