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UCHWALA NR ....................
. \ é . RADY MIASTA GLIWICE

|L....._ _.._..._.....__.. \..... .- 1- l
1‘ z dnia .................. .. 2021 r.

=,;_,_ .'_'_;'.'l_'I;1;.‘._'.';.'.';_.._., .. ...._.._ .. ,.\ .. .
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. I Ustawy zdnia 8 marca I990 r. osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. Z2021 r.
poz. 1372), w zwiqzku zart. 17 ust. I pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44 Ustawy zdnia 12 marca 2004 r.
0 pomocy spolecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. I876 z péin. zrn.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Ustalié SpOS<5b sprawienia pogrzebu przez Miasto Gliwice.
2. Zakres uslug pogrzebowych obejmuje podstawowe czynnoéci niezbqdne do sprawienia pochéwku przy

zachowaniu zasady poszanowania zwiok. Do czynnoéci wchodzqcych w zakres uslug pogrzebowych nalezq:
1)w przypadku pochdwku tradycyjnago — przygotowanie zwlok do pochéwku, dostarczenie trumny,

przechowywanie zw&ok wdomu pogrzebowym lub chlodni, zapewnienie przewozu zwkok, wykopanic,
zakopanie oraz uformowanie i oznaczenie grobu;

2) w przypadku kremacji zwlok — przygotowanie zwiok do kremacji, dostarczenie trumny, przechowywanie
zwiok w domu pogrzebowym lub chiodni, zapewnienie przewozu zwiok, kremacja, zapewnienie umy ijej
pochowanie oraz oznaczenie grobu.
§2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 31 paidziemika 2021 r.
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Uzasadnienle
Zgodnic 2 art. 17 ust. I pkt IS Ustawy zdnia I2 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej do zadafi wkasnych

gminy 0 charakterze obowiqzkowym nalezy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
W zwis,zl<u zrozstrzygnilgcicm nadzorczym Wojewody Slqskiego stwierdzajqcym niewaznoéé Uchwaly

nr XXVIII/588/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia 15 lipca 2021 r. wsprawie sposobu sprawienia pogrzebu
przez Miasto Gliwice dostosowano jej treéé do wskazafi organu nadzoru prawnego.

Usunigto zapisy dotyczace wyznania zmariego, stanowiqce powtérzenie regulacji zawartych
w art. 44 Ustawy z dnia 12 mama 2004 r. 0 pomocy spoleczncj.

Jednoczeénie usuni¢";to krqg podmiotéw, ktérym Miasto Gliwice sprawia pogrzeb, gdyz wyszczegélnienie
katalogu tych oséb nie mieéci siq w delegacji ustawowej.

Ponadto uchwaia w sprawie sposobu sprawicnia pogrzebu przez gmipq nie stanowi aktu prawa miejscowego
i nic podlcga publikacji w Dzienniku Urzvadowym Wojewédztwa Slqskiego. Poprzednia uchwala, ktéra
stanowila akt prawa miejscowego. musi zostaé wyeliminowqna zobrotu pravmego odrqbnq uchwalq, ktéra
podlcga publikacji w Dzicnniku Urzgdowym Wojewédztwa Slqskiego. Wobec powyzszego wejécie w zycie
niniejszej uchwaly moze nastqpié w dniu uchylcnia Uchwaly nr XLIV/947/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia
I2 czcrwca 2014 r.
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