
UCHWAŁA NR BRM-0150/XXXVI/239/2005
Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w   sprawie  :   sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Radlin     

                          Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8
marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami), art. 17 ust. 1  pkt 15,  art. 44, art. 96 ust. 1 i 3 i art. 101 ust. 1, 2 i 7  ustawy   z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1  i art. 13 pkt
2   ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów normatywnych  i  niektórych  innych  aktów
prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)   

Rada Miejska  w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1.  Sprawienie  pogrzebu  przez  gminę  Radlin   przysługuje  osobom  zmarłym  zamieszkałym
lub  przebywającym  na  terenie  gminy  w  stosunku  do  których  nie  ustalono  osób  zobowiązanych
do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości.

§ 2. 1. Ustalenie braku możliwości sprawienia pogrzebu przez osoby do tego zobowiązane  następuje
w trybie określonym  przepisami Ustawy  o pomocy społecznej na wniosek  osób zobowiązanych.
  2. W przypadkach szczególnych pomoc w formie sprawienia pogrzebu może być udzielona z urzędu.

§ 3.  1. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego.
  2. Zakres usług  pogrzebowych winien obejmować podstawowe czynności niezbędne  do sprawienia
pochówku przy zachowaniu godności zmarłego.

§ 4.  Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu finansowane są przez gminę ze środków przeznaczonych
na zadania własne z pomocy społecznej.

§  5. Wykonanie  uchwały  powierza  się   Burmistrzowi  Radlina   i  Kierownikowi   Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radlinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.


