UCHWAŁA Nr XLI/402/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Police

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r.,poz. 130/
oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2017 r.
poz. 1769 i 1985/ i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 2017 r.,poz.912/ Rada Miejska w Policach, uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 kwietnia
2015 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Police
§ 3 ust.1.otrzymuje brzmienie:
„3.1 Sprawienie pogrzebu, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje w szczególności:
1/ przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,
2/ przechowywanie zwłok w chłodni,
3/ zakup trumny, urny, tabliczki imiennej, wiązanki kwiatów, znicza, krzyża,
4/ zakup niezbędnej odzieży, obuwia – w przypadku ich braku,
5/ kremację zwłok,
6/ przewóz zwłok lub skremowanych prochów do miejsca pochówku,
7/ wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania
zmarłego tabliczką imienną ze wskazaniem daty urodzenia i zgonu lub „NN”,
8/ obsługę pochówku,
9/ opłatę za miejsce na cmentarzu.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Witold Król

Uzasadnienie

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
W myśl art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się w
sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Rada Miejska w Policach uchwałą Nr VII/55/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
uchwaliła zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Police.
W związku z koniecznością dostosowania się do zmieniających się potrzeb
społecznych w zakresie formy pochówku osób zmarłych poprzez kremację zwłok
niezbędne jest podjęcie uchwały obejmującej tą formę pogrzebu. Jednocześnie
wyszczególnia się i rozszerza zakres czynności związanych ze sprawieniem
pogrzebu.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały opracowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej

