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W odpowiedzi na pismo znak: Fn.3040.1.11.2017 z dnia 15.11.2017 r., w przedmiocie
finansowania z budżetu gminy wykonania zewnętrznej iluminacji kościoła, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Kielcach wyjaśnia co następuje:
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedno Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na
zadania własne j.s.t. Ustawa o finansach publicznych wart. 44 stanowi, że wydatki publiczne
powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów. Zatem legalność wydatku budżetowego musi zostać oceniona
poprzez pryzmat zadań własnych określonych przepisami prawa. Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), do
zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przykładowy katalog zadań własnych
gminy zawiera art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
W ocenie Izby, finansowanie oświetlenia zewnętrznego kościoła parafialnego (wykonanie
zewnętrznej iluminacji) nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy wymienionych wart.
7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Brzmienie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) nie
stanowi podstawy do finansowania przez gminę takich iluminacji.
Natomiast wykonanie iluminacji zewnętrznej obiektów sakralnych może być działaniem
służącym promocji gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie
gmmnym,
Środki i metody promocji gminy nie są nigdzie ustawowo regulowane, stąd do gminy należy
jak to zadanie własne z zakresu promocji, gmina będzie wykonywała i czy uzyskane efekty są
współmierne do poniesionych nakładów. Biorąc pod uwagę orzecznictwo (wyroki NSA: II
OSK 1477/08 i I SA/Od 2038/99), można stwierdzić, że przeznaczenie środków publicznych
na wykonanie zewnętrznej iluminacji obiektów sakralnych może służyć eksponowaniu
walorów artystycznych obiektu, a dzięki temu promocji gminnych walorów turystycznych.

Przedstawiając powyższe należy zaznaczyć, że wyjaśnienia regionalnej izby obrachunkowej
nie stanowią wiążącej wykładni prawa.
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Ponadto, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że w dniu 12 lipca

2012 roku wydane zostało Zarządzenie Nr 212012 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w sprawie trybu udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów
o finansach publicznych. O wydanym Zarządzeniu, w dniu 8 i 29 sierpnia 2012 r., drogą
elektroniczną przesłana została informacja do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego,
objętych nadzorem RIO w Kielcach.
Treść Zarządzenia oraz wzór wniosku zostały opublikowane na stronie internetowej
www.bip.kielce.rio.gov.pl.
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