KARTA USŁUGI
Nr karty: GOPS.SP.0173.8.2018

Wersja nr 2
Data zatwierdzenia:
12 luty 2019 r.

Sprawienie pogrzebu
Nazwa jednostki
organizacyjnej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABIERZOWIE

Wymagane dokumenty:

1. Ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub członka rodziny w sprawie sprawienia
pogrzebu.
2. Odpis skrócony aktu zgonu.
3. Oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego
rodziny do zasiłku pogrzebowego
4. Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu członków rodziny z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (druk zaświadczenia).
5. W razie konieczności GOPS może zażądać innych dokumentów potwierdzających

sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny.
Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
Adres:

Zabierzów, ul. Cmentarna 2

nr telefonu: (12) 285 – 14 – 13

Miejsce składania wniosku :

GOPS w Zabierzowie
Godziny urzędowania (dni robocze):

8.00 – 16.00 (poniedziałek – piątek)
Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za
pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Przed upływem tego
terminu strona może złożyć w GOPS w Zabierzowie pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania. Odwołanie nie podlega opłatom.
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Podstawa prawna:

1. Art. 17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2f, art. 39 ust. 1 i 2, art. 44, art. 96 ust. 3 art. 106 ust. 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze
zm.);
2. Uchwała Nr XLV/396/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w

sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Zabierzów
Uwagi:

1. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy, przy czym udzielenie
świadczenia w tej formie nie wymaga wydania decyzji.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej powierza sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym
podmiotom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe na podstawie stosownej
umowy prawa cywilnego.
3. Wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu pokrywane są z budżetu Gminy
Zabierzów.
4. Łączny koszt pogrzebu nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego
określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
5. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie
pogrzebu:
a) jeśli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego,
wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku;
b) jeśli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy,
wydatki pokrywa się w całości lub w części z masy spadkowej zgodnie z przepisami
prawa spadkowego;
c) jeśli zmarły nie pozostawił majątku i nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy
koszty pogrzebu w całości są finansowane ze środków gminnych.
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