
UCHWAŁA NR X/47/11 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675) i art. 44 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, 
poz.1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,  
Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427) Rada Miasta uchwala, co następuje:  

§ 1.  1. Zadanie własne Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski polegające na sprawianiu 
pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bielsku Podlaskim, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

2. Ośrodek zleca sprawienie pogrzebu firmie świadczącej usługi pogrzebowe po 
wcześniejszym uzgodnieniu niezbędnych czynności oraz kosztów z tym związanych. 

§ 2. 1. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, źródło, z którego 
zostaną pokryte koszty pogrzebu oraz jeżeli jest to możliwe: 

1) ustala wyznanie zmarłego; 

2) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego; 

3) powiadamia o pogrzebie osoby zainteresowane. 

2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, z panującym w gminie 
zwyczajem i z zachowaniem godności należnej zmarłemu. 

§ 3. 1. Sprawianie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane,  
w szczególności: 

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem (w tym m.in. uzyskanie aktu zgonu, zakup 
miejsca pochowania); 

2) zakup trumny wraz z akcesoriami; 

3) przygotowanie ciała do pochówku; 

4) zakup niezbędnego ubrania; 

5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium; 

6) transport zwłok; 

7) pochowanie zwłok do grobu, usypanie mogiły w przypadku grobu ziemnego; 
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8) zakup i ustawienie tabliczki nagrobkowej oraz w przypadku takiej konieczności symbolu 
religijnego; 

9) zapewnienie posługi religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu realizacji czynności określone  
w ust. 1 zostaną wskazane w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

§ 4. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej 
przez firmę, której zlecono pochówek oraz pokwitowania za posługę duszpasterską. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Bożena Teresa Zwolińska  

 


