
 
Uchwała Nr VIII/40/07 

Rady Gminy Lipno 
z dnia 02 lipca 2007 

 
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,          
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r.     
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327) oraz art. 44 i art. 96 Ustawy     
z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, 
poz. 2703; z 2005 roku Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, 
Nr 180, poz. 1493; z 2006 roku Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, 
poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 roku Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226 i Nr 48, poz. 320)  
 

Rada Gminy Lipno 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Sprawienie pogrzebu osobom, w tym bezdomnym, dla których właściwość miejscowa, 

określona w ustawie o pomocy społecznej, leży po stronie Gminy Lipno realizowane jest 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zwany dalej Ośrodkiem. 

 
2. Ośrodek jest zwolniony z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdą się osoby lub 

podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku. 
 

§ 2 
 
W ramach sprawienia pogrzebu Ośrodek jest zobowiązany do: 
1. organizowania pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, 
2. pokrycia kosztów pogrzebu, na które mogą składać się w szczególności: 

a) przygotowanie zwłok do pochówku, 
b) przechowanie zwłok w chłodni, 
c) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia, 
d) zakup trumny, krzyża, tabliczki nagrobnej i nekrologów, 
e) transport do miejsca pochówku, 
f) dokonanie pochówku, 

3. ustalenia czy istnieje możliwość zwrotu kosztów poniesionych na sprawienie pogrzebu przez 
Gminę Lipno. 

 
 
 
 

 



§ 3 
 
1. W razie zgonu osoby, której po śmierci przysługuje prawo do pokrycia kosztów pogrzebu z 

zasiłku pogrzebowego Ośrodek jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu 
dochodzenie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków zgodnie z przepisami ustawy o 
pomocy społecznej oraz innych przepisów właściwych w przedmiotowej sprawie. 

2. Jeżeli zmarły pozostawił spadkobierców Ośrodek dochodzi od nich zwrotu z masy spadkowej 
wydatków poniesionych przez Gminę Lipno  na sprawienie pogrzebu. 

 
§ 4 

 
W przypadku konieczności sprawienia pogrzebu osobie dla której właściwość miejscowa nie leży 
po stronie Gminy Lipno Ośrodek powinien domagać się od gminy właściwej dla osoby zmarłej 
zwrotu kosztów poniesionych na ten pochówek. 
 

§ 5 
 
Ośrodek dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez inną gminę na pokrycie kosztów 
pochówku osoby, dla której właściwość miejscowa leży po stronie Gminy Lipno po wnikliwej 
analizie materiału dowodowego i uznaniu jego zasadności. 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 
 
 

 
 

 
 

 


