
Zarządzenie Nr 137/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z §23 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 
LIII/355/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp z 2013 r., poz. 6994) zarządza się,  co następuje:

        § 1. Powołuje się komisję do kwalifikacji grobów do likwidacji, zwaną dalej 
komisją, w następującym składzie:
      

1) Agnieszka Ciemachowska – przewodnicząca;
2) Jacek Kowalski – wiceprzewodniczący;
3) Robert Domagalski – członek;
4) Magdalena Hrynkiewicz – członek.

         § 2.Ustala się regulamin pracy komisji, jak w załączniku do zarządzenia.

         § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

         § 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania



Załącznik
do zarządzenia Nr 137/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 lipca 2015 r.

Regulamin pracy komisji

§1.1.Komisja dokonuje przeglądu grobów starszych niż 20 lat, co do których nie 

wniesiono żadnych zastrzeżeń i za które nie wniesiono opłaty na następne 20 lat.

2. Komisja działa na posiedzeniach. Komisja może realizować swoje zadania, 

jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 1/2 składu osobowego komisji.

3. Komisją  kieruje  jej  przewodnicząca,  a  w  przypadku  jej  nieobecności  – 

wiceprzewodniczący.

§2.1.Jeżeli  dokonanie  określonych  czynności,  związanych  z  pracą  komisji, 

wymaga wiadomości  specjalistycznych,  Burmistrz  Trzcianki,  z  własnej  inicjatywy 

lub na wniosek komisji  może powołać biegłych.

2.Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji, bierze udział w jej 

pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

 §3.1.Komisja  dokonuje wszelkich czynności  związanych z kwalifikowaniem 

grobów do likwidacji:

1) dokonuje przeglądu grobów starszych niż 20 lat, co do których nie 

wniesiono żadnych zastrzeżeń i za które nie wniesiono opłaty na następne 

20 lat;

2) sporządza protokoły oględzin grobów;

3) informację  o  dokonanym  przeglądzie  podaje  do  publicznej 

wiadomości  poprzez:  umieszczenie  w  prasie  regionalnej,  na  tablicach 



ogłoszeń na cmentarzach komunalnych, na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim  Trzcianki  i  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu 

Miejskiego Trzcianki;

4) przekazanie protokołów do archiwum Urzędu Miejskiego Trzcianki 

na okres 50 lat.  

            2.Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając  

na względzie dobro gminy Trzcianka i jej mieszkańców.

    



Uzasadnienie

do zarządzenia Nr137/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie 
powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji

     Niniejsze zarządzenie jest aktem wykonawczym do uchwały Nr LIII/355/13 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzcianka.
   Zgodnie z  §  23 Regulaminu korzystania  z  cmentarzy  komunalnych na terenie 
Gminy  Trzcianka,  Burmistrz  Trzcianki  powołuje  komisję,  która  raz  na  dwa  lata 
dokonuje  przeglądu  grobów  starszych  niż  20  lat,  co  do  których  nie  wniesiono 
żadnych  zastrzeżeń  i  za  które  nie  wniesiono  opłaty  za  następne  20  lat  i  po  ich 
wykazaniu,  zgodnie  z  §  24  cyt.  Regulaminu,  zostaną  wszczęte  procedury  ich 
likwidacji.


