UCHWAŁA NR ……….
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………..
w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875 ze zm.) w związkuz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 zpóźn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912), Rada Miasta Działdowo uchwala, co
następuje:
§ 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się cmentarzu w Działdowie.
§ 2.1. Sprawienie pogrzebu, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

przewóz zwłok,
umycie i ubranie zwłok,
zakup trumny i wiązanki kwiatów,
wykopanie grobu na cmentarzu,
obsługę pochówku,
opłatę za miejsce na cmentarzu.

2. Sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, dokonuje się do dwóch
razy w roku, po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy w Działdowie zgłoszenia z Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie i obejmuje :
1) zakup urny,
2) pochówek w wyznaczonej kwaterze na terenie cmentarza w Działdowie zwanej „Grobem Dzieci
Utraconych”,
3) obsługę pochówku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki
niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 (tj. w szczególności przez najbliższą rodzinę), albo
nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Konieczność podjęcia
uchwały dotyczącej ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę wynika z art. 44 cytowanej ustawy,
który stanowi, że sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem
zmarłego.
Uzasadnienie dla stworzenia procedury pogrzebu dzieci martwo urodzonych wynika wprost z przepisów
prawa, które odnoszą się do traktowania ciała osób zmarłych i szczątków ludzkiego ciała, które pozostają
w szpitalu. Przyjęcie uchwały reguluje pochówki szczątków dzieci nienarodzonych żywo.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

