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Burmistrz Ćmi' owa zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące
tego, czy finansowanie z budżetu Gminy oświetlenia zewnętrznego kościoła parafialnego
(wykonanie zewnętrznej iluminacji) jest zgodne z prawem.
Z takim wnioskiem do Burmistrza Ćmielowa wystąpiły dwie parafie mające siedzibę na trenie
Gminy Ćmielów.

Kościoły w tych parafiach objęte są opieką konserwatora zabytków.
W uzasadnieniu wniosku parafie zwracają uwagę na fakt ,że planowane do podświetlenia
obiekty są wyjątkowej klasy zabytkami, posiadającymi wysoką wartość historyczną, która by
została w jeszcze większym stopniu wyeksponowana.
Parafie w swoim wniosku wskazują przypadki Gmin, w których zewnętrzne elewacje
kościołów zabytkowych są oświetlane.

Jako podstawę wskazano art. 18 ust. l pkt 3 ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 220),który wśród zadań własnych gminy wymienia finansowania oświetlenia
znajdujących się na terenie gminy; ewentualnie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)- ponoszenie wydatków w ramach
promocji Gminy, gdyż zewnętrzna iluminacja obiektów, będących wizytówką architektoniczną
gminy, wyeksponowanie walorów artystycznych i estetycznych tych obiektów, przyczyni się
do promocji gminnych walorów turystycznych.

W obszernym katalogu zadań własnych gminy można także znaleźć zadania obejmujące
sprawy "zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz" (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Prawodawca określił sposób i zakres realizacji tych
zadań w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220).
I tak, zgodnie z art. 18 ust. 1 tego prawa, do zadań własnych gminy należy:
l) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze gminy,
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
Treść przywołanego przepisu, szczególnie pkt. 3 budzi wątpliwości interpretacyjne.
Przypomnieć należy, że na mocy art. 3 pkt 22 ustawie z 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne, termin "finansowanie oświetlenia" oznacza finansowanie kosztów energii
elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane na wstępie
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