
Załącznik Nr  9 
do Zarządzenia Nr 34/2016  

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
 Pomocy Społecznej  w Łasku 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 
Procedury 

organizowania pochówku 
przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 

 
 

1. Pochówek organizowany jest osobom zmarłym na terenie naszej gminy:  
a) - bez ustalonej tożsamości,  
b) - bezdomnym,  
c) - samotnym, nie posiadającym bliskich i krewnych,  
d) - których bliscy lub krewni nie mają możliwości pochówku,  
e) - w innych szczególnych sytuacjach. 

2. O sprawienie pogrzebu może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, której 
dochody nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy  
o pomocy społecznej i równocześnie niemającej uprawnień ani możliwości ubiegania 
się  o zasiłek pogrzebowy na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Pogrzeb organizowany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku  
danych o wyznaniu zmarłego, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łask. 

4. Pracownik socjalny po otrzymaniu informacji o zgonie:  
a) przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu:  
- ustalenie właściwości gminy zmarłego,  
- ustalenie czy zmarły posiada rodzinę i czy rodzina ta sprawi pochówek,  
- kontaktuje się z gminą, która według ustaleń jest właściwa miejscowo dla zmarłego, 
b) celem dokonania ustaleń w zakresie pokrycia ewentualnych kosztów pochówku:  
- ustalenie czy istnieje masa spadkowa,  
- ustalenie czy zmarły ma prawo do grobu tj. czy posiada np. grób rodzinny,  
- ustalenie czy zmarły ma prawo do zasiłku pogrzebowego,  
- ustalenie jakiego wyznania jest zmarły.  

5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i skompletowaniu wymaganych 
dokumentów, pracownik socjalny informuje Kierownika Działu Pomocy 
Środowiskowej i Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łasku, którzy podejmują decyzję o konieczności pochowania zmarłego w sposób 
wynikający z dokonanych ustaleń. 

6. Rodzina osoby zmarłej zleca pochówek zakładowi pogrzebowemu, a w przypadku jej 
braku pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku 
występuje z zapytaniem o cenę pochówku do dwóch zakładów pogrzebowych 
funkcjonujących na terenie naszego miasta w celu wybrania najkorzystniejszej oferty . 

7. Koszty usług pogrzebowych pokrywa MGOPS w Łasku na podstawie 
przedstawionych faktur bądź rachunków, przedłożonych przez zakład pogrzebowy 
lub osobę organizującą pochówek. 

8. Jeśli osoba zmarła była uprawniona do zasiłku pogrzebowego, MGOPS w Łasku 
występuje do instytucji uprawnionych o jego wypłatę.  

9. Po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego kwotę tę należy zaewidencjonować na 
zmniejszenie poniesionych wydatków. 

10. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach odstępstwo od powyższych procedur.  

 

 


