Zarządzenie Nr 435/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kościanie osobom zmarłym w Gminie Miejskiej Kościan.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządzenie reguluje sposób sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie
Gminy Miejskiej Kościan zwanej dalej „Gminą”, które nie zostaną pochowane przez
uprawnione osoby, organy lub instytucje i ich zwłoki nie zostaną przekazane szkołom
wyŜszym do celów naukowych.
§ 2. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie sprawienia
pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
zwany dalej “Ośrodkiem”.
2. Wykonanie poszczególnych zadań, o których mowa w § 5 ,zlecane będzie
kaŜdorazowo Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.
§ 3. Przed sprawieniem pogrzebu Ośrodek podejmuje odpowiednie działania w celu
ustalenia:
1) czy rodzina zmarłego lub inne osoby podejmą się sprawienia pogrzebu,
2) jakie było wyznanie zmarłego,
3) czy po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy,
4) czy zmarły pozostawił majątek.
§ 4. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, w szczególności ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych ( Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 ze zmianami).
2. Pogrzeb, w zakresie określonym w § 5, powinien być sprawiony zgodnie z
wyznaniem zmarłego.

§ 5. 1. W ramach pogrzebu Ośrodek zapewnia:
1) trumnę, wiązankę pogrzebową, oraz w zaleŜności od wyznania zmarłego krzyŜ lub palik z
tabliczką z danymi zmarłego,
2) przygotowanie zwłok do pochowania (ubranie zmarłego), chyba Ŝe nie pozwala na to stan
zwłok,
3) ubranie:
a) w przypadku kobiety: sukienkę bądź kostium, bieliznę, rajstopy, buty,
b) w przypadku męŜczyzny: garnitur, koszulę, krawat, bieliznę, skarpety, buty,
4) wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej oraz ceremonię pogrzebową prowadzoną przez
mistrza ceremonii lub kapłana,
5) kwaterę cmentarną, wykopanie grobu, obsługę pogrzebu wraz z transportem zwłok w
obrębie cmentarza, zasypanie i uformowanie grobu oraz umieszczenie na mim krzyŜa lub
palika z tabliczką, wiązanki.

3. Zwłoki chowane są na cmentarzu komunalnym.
§ 6. 1. Koszty sprawienia pogrzebu pokrywa Ośrodek.
2. Do kosztów sprawienia pogrzebu zalicza się na podstawie faktur i rachunków
koszty związane ze sprawieniem pogrzebu zgodnie z § 5, a takŜe koszt dowozu zwłok z
miejsca zgonu lub innego miejsca w którym się one znajdują do chłodni, chyba Ŝe został on
pokryty przez inne osoby lub instytucje a takŜe koszty przechowania zwłok w chłodni
powstałe po otrzymaniu przez Ośrodek zgłoszenia o konieczności sprawienia pogrzebu.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie miesiąca od dnia podpisania.
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