
                     UCHWAŁA  Nr XXXI/159/2006
                       Rady Gminy w Murowie 
                      z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym  
z terenu gminy Murów

Na podstawie art. 17 ust.l pkt.15 i art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 , Nr 273, poz.2703; zm: 
Dz.U. z 2005r, Nr 64, poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 180, poz.1493, Nr 175, 
poz. 1462 oraz art. 10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295 i Nr 120, poz.1268;  z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 
2003r. Nr80, poz. 717) oraz art. 40 ust.l, art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591; z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr 
62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.l806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. 
Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz.128 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128)  Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Murowie  sprawia  pogrzeb  osobom  zmarłym 
zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy Murów, jeżeli brak jest osób zobowiązanych 
do zorganizowania i pokrycia kosztów pogrzebu.

§ 2

Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności niezbędne do pochowania osoby zmarłej 
a w szczególności:

1/ dopełnienie formalności prawnych (uzyskanie  karty zgonu i aktu zgonu),
     2/  przygotowanie zwłok do pochówku,
     3/ obsługa pogrzebu,
     4/ inne niezbędne czynności  wynikające z okoliczności sprawienia pogrzebu.

§  3

    Czynności związane z pochówkiem zleca zakładowi pogrzebowemu kierownik Ośrodka Pomocy 
    Społecznej w Murowie.

§ 4

    Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzu parafialnym lub w razie braku 
    możliwości ustalenia wyznania na cmentarzu komunalnym.



 § 5

    Wykonanie  Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  opublikowania  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.


