
ZARZĄDZENIE  Nr OR 0151/ 12 /2006

Wójta Gminy Murów z dnia 15 marca 2006 r

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Opolu  sprawozdania rocznego z wykonania  budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104  i Nr 169, poz. 1420 /
zarządza się co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za  2005 rok, zawarte w załączniku 
do zarządzenia  stanowiące jego integralną część,  przedstawia się:

1. Radzie Gminy Murów 
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1do Zarządzenia
Nr OR 0151/ 12 /2006
Wójta Gminy Murów
z dnia 15  marca 2006 r. 

Wójt Gminy Murów

Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Murów za 2005 rok

Budżet  Gminy  Murów  na  rok  2005  po  stronie  dochodowej  przyjęty  został  uchwałą  Rady  Gminy  Murów  Nr  XX/101/2004  
z dnia 30 grudnia 2004 roku w wysokości 8.964.044,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia plan strony dochodowej budżetu po dokonanych zmianach siedmioma uchwałami Rady Gminy i  czternastoma 
zarządzeniami Wójta wynosi 9.538.616,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły  zwiększenia  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  o  111.343,00  zł,  dotacji  na wyprawkę szkolną  
w  formie  podręczników  szkolnych  dla  uczniów  podejmujących  naukę  w  klasach  pierwszych,  na  pokrycie  kosztów  edukacyjnej  pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne, zasiłki i pomoc w naturze oraz inne przesunięcia 
zmniejszające i zwiększające plany związane ze zmianą klasyfikacji, zmianą wcześniej planowanych dochodów.

Budżet strony dochodowej zrealizowany został w 99,99%  i wynosi 9.537.655,00 zł. 

Lp. Dział Plan
pierwotny

Plan po
zmianach

Wykonanie 
w zł. 

% wykonania Treść

1 2 3 4 5 6 7 8
1 010 ROLNICTWO 

I ŁOWIECTWO
336.644 156.754 156.293 99,71 Środki  pochodzą  z  odpłatności  za  przyłącza 

kanalizacyjne  osób  fizycznych  oraz  z  Nadleśnictwa 
Kup  –  24.000,00  zł.  na  sfinansowanie  przyłącza 
kanalizacyjnego w Murowie - 131.353,22 zł dotacja  
z  Urzędu  Marszałkowskiego  -  Funduszu  Ochrony 
Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację 
drogi wewnętrznej – Sośniny

2 020 LEŚNICTWO 2.500 3.450 3.256 94,64 Wpływy  z  tytułu  dzierżawy  gruntów  i  obwodów 
łowieckich, które obejmują powierzchnię 2,260 ha.



1 2 3 4 5 6 7 8
3 600 TRANSPORT 15.350 15.385 100,23 Dochody  z  tytułu  odpłatności  za  odbiór  

i zagospodarowanie żużla paleniskowego na drogach 
wewnętrznych  i  wpłata  w  wysokości  14.000,00  zł 
mieszkańców sołectwa Zagwiździe z przeznaczeniem 
na budowę chodnika ul. Lipowej w tej miejscowości.



4 700 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA

202.698 414.948 352.469 84,94 W  tym:  63.932,00  zł  wyniosły  wpływy  z  tytułu 
czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wykonane  
w 81%.
Prowadzona  ewidencja  obejmuje  59  użytkowników. 
Zaległości z tego tytułu wynoszą 44.408,00 zł w tym 
lokale  użytkowe  4.211,00  zł,  a  lokale  mieszkalne 
40.197,00  zł.  Na  zaległości  z  powyższego  tytułu 
wystawiono 46 upomnień, 6 wniosków skierowano do 
Sądu  Rejonowego  w  Kluczborku  celem 
wyegzekwowania należności z tytułu czynszu. 
-  270.087,00  zł  -  dochody  z  tytułu  sprzedaży 
składników majątkowych. 
Obecnie  prowadzona  jest  ewidencja  dla  61  osób 
spłacających  należność  na  raty.  W ciągu  roku  2005 
sześć  osób  spłaciło  należności  ratalne.  Dochody 
roczne ze spłat ratalnych wynosiły 65.680,00 zł, a ze 
sprzedaży gotówkowej 204.407,00 zł. 
Sprzedano 15 działek o pow. 6,355 ha oraz 1 lokal 
użytkowy  i  1  lokal  mieszkalny  w  formie  ratalnej. 
Zaległości z tego tytułu wynoszą 17.095,00 zł dotyczą 
pięciu dłużników. 
Na zaległości wysłano 12 upomnień.
Na  podst.  decyzji  Wojewody  Opolskiego  nr  RR 
IV.TM.7710-II-10/05  gmina  nabyła  nieodpłatnie 
nieruchomość położoną w obrębie miejscowości

1 2 3 4 5 6 7 8
Grabczok, przysiółek Mańczok o powierzchni 0,6715 
ha stanowiącą nieruchomość rolną. 
- 6.305,00 zł - dochody z tytułu czynszu dzierżawnego 
płaconego  przez  19  użytkowników.  Zaległości 
wynoszą  309,00  zł  -  dłużnikiem  jest  jedna  osoba. 
Ogółem na zaległości wysłano 4 upomnienia.



- 386,00 zł - opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie 
płacone przez trzech użytkowników.
-  6.917,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży 
rozłożonej  na  raty.  Zaległości  wynoszą  3.015,00  zł. 
Egzekucja  prowadzona  jest  łącznie  z  należnością 
główną. 
-  4.700,00  zł  -  wpłaty  darowizn  na  podjazd  dla 
Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Murowie.

5 750 ADMINSTRACJA 
PUBLICZNA 

75.132 81.686 81.447 99,71 W dziale tym, dominującą wysokość - 71.186,00 zł-
stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
/67.829,00zł/  oraz  przyjętych  na  podstawie 
porozumień  z  organami  administracji  rządowej 
/3.357,00 zł/.
Pozostałe dochody w kwocie 10.261,00 zł to prowizje 
ze  sprzedaży  znaków  skarbowych,  5%  dochodów 
realizowanych  na  rzecz  administracji  rządowej  –
budżet państwa, i inne rozliczenia.

1 2 3 4 5 6 7 8
6 751 URZĘDY 

NACZELNYCH 
ORGANÓW 
WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI 

963 28.290 28.290 100,00 Dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  
na  prowadzenie  rejestrów  wyborców  i  z  tym 
związanych  kosztów,  dotacja  na  przeprowadzenie 
wyborów  do  Sejmu  i  Senatu  oraz  Prezydenta 



I OCHRONY 
PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

Rzeczypospolitej Polskiej.

7 754 BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
PRZECIW-
-POŻAROWA

600 1.700 1.647 96,86 Dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  
z  zakresu  obrony  cywilnej  w  wysokości  600,00  zł, 
darowizna  dla  OSP –  1000,00  zł  i  inne  rozliczenia 
finansowe – 47,00 zł.

8 756 DOCHODY OD
OSÓB PRAWNYCH
OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH
JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM

2.713.750 2.671.750 2.789.644 104,41 W  dziale  tym  skumulowane  są  niżej  wymienione 
podatki i opłaty.
Wykonanie  w  poszczególnych  podziałkach 
przedstawia się następująco :
-  20.847,00  zł  –  82  %  -  karta  podatkowa-dochód 
przekazany przez Urząd Skarbowy- zaległości z tego 
tytułu wynoszą 20.785,00 zł 
- 1.422.635,00 zł – 104,5 % podatek od nieruchomości. 
Zaległości  wynoszą 828.429,00 zł  w tym: zaległości 
od  osób  prawnych  452.265,00  zł  oraz  nadpłata 
3.137,00  zł,  a  od  osób  fizycznych  376.164,00  zł  
i  nadpłata  1.095,00  zł.  W  ewidencji  figuruje  
7  podmiotów  zalegających  oraz  wierzytelność 
zgłoszona  od  trzech  podmiotów  na  wartość 
204.372,00 zł.  Na zaległości wysłano 8 upomnienia  
i  3  tytuł  wykonawczy  do  Urzędu  Skarbowego  w 
Opolu. Na zaległość od osób fizycznych w podatku od 

1 2 3 4 5 6 7 8
nieruchomości  wysłano  779  upomnień,  42  tytuły 
wykonawcze  do  Urzędu  Skarbowego  w  Opolu. 
Zaległość  w  kwocie  224.999,00  zł  została 
zabezpieczona wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych.



-  85.817,00  zł  –  104  % -  podatek  rolny  –  figuruje 
zaległość w wysokości 40.861,00 zł,
- 105.000,00 zł – 102 % - podatek leśny – zaległość 
wynosi 191,00 zł,
-  50.115,00  zł  –  109  %  -  podatek  od  środków 
transportowych. Ewidencja obejmuje 16 podmiotów  
w tym 50 pojazdów. Zaległości z tego tytułu wynoszą 
5.726,00 zł  dotyczą trzech podatników w tym jedna 
zgłoszona  wierzytelność  na  kwotę  1.551,00  zł.  Na 
zaległość  wysłano  7  tytułów  wykonawczych  do 
Urzędu Skarbowego w Opolu,
-  31.573,00  zł  –  81  %  -  podatek  od  spadków  
i darowizn - dochód przekazywany za pośrednictwem 
Urzędu Skarbowego,
-      600,00  zł – 75 % - podatek od posiadania psów
/ zwolnieniem objęty jest jeden pies w gospodarstwie 
rolnym /,
-      235,00  zł  - kary pieniężne od ludności,
- 16.320,00 zł - 105 % - wpływy z opłaty targowej,  
-  4.534,00  zł  -  99  %  -  wpływy  z  opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe,
-  56.695,00  zł  -  126  %  -  podatek  od  czynności 
cywilnoprawnych,  których  przedmiotem  jest  np. 
przeniesienie  własności  nieruchomości,  prawa 
użytkowania  wieczystego,  spółdzielczego  prawa  do 
lokalu  –  na  rachunek  budżetu  gminy  właściwej  ze 
względu  na  miejsce  położenia  nieruchomości; 
przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw 

1 2 3 4 5 6 7 8
majątkowych ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedziby  nabywcy,  od  umów  spółki,  od  umów 
sprzedaży przedsiębiorstwa,
-  43.160,00  zł  -  112  %  -  odsetki  z  tytułu 



nieterminowych płatności,
-    21.536,00 zł - 101 % - wpływy z opłaty skarbowej,
-  857.046,00 zł - 104 % podatek dochodowy od osób 
fizycznych  /  jest  to  kwotowy  udział  gminy  we 
wpływach  z  podatku  dochodowego  do  osób 
fizycznych  stanowiącego  dochód  budżetu  państwa 
przemnożony  przez  wskaźnik  0,3934  z  pewnymi 
zastrzeżeniami,  oraz  wskaźnik  równy  udziałowi 
należnego  w  roku  poprzedzającym  rok  bazowy 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych 
zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie
należnego podatku ustalonego na podstawie złożonych 
zeznań podatkowych.
 Środki  z  tytułu  udziału  we  wpływach  z  podatku 
dochodowego  osób  fizycznych  przekazywane  są  
z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa
- 73.692,00 zł – 123 % - podatek dochodowy od osób 
prawnych.  Podatek  wynosi  19  %  podstawy 
opodatkowania z pewnymi zastrzeżeniami. 
Należy nadmienić, że skutki obniżenia górnych stawek 
tytułem  udziału  we  wpływach  z  podatku  od 
nieruchomości  wynoszą  619.794,00  zł  co  stanowi 
43,6% wpływów, podatek od środków transportowych 
wynosi 31.116,00 zł. co stanowi 60% wpływów Skutki 
udzielonych  ulg,  umorzeń,  odroczeń,  zwolnień 
wynoszą  257.646,00  zł   tj.  18  %  wpływów  tych 
podatków.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości dokonane 

1 2 3 4 5 6 7 8
były  Uchwałą  Rady  Gminy  Nr  XIX/91/2004  z  25 
listopada 2004 r w sprawie określenia stawek podatku 
od  nieruchomości  oraz  zwolnień  od  tego  podatku  
/  budowa  sieci  rozdzielczej  wody,  odprowadzenie 



ścieków, będące własnością samorządu oraz budynki 
służące  zapewnieniu  bezpieczeństwa  i  porządku 
publicznego /.
Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 
257.646,00  zł  i  obejmowały  18  osób  fizycznych  
i 4 podmioty gospodarcze, a skutki decyzji wydanych 
przez  organ  podatkowy  na  podstawie  ordynacji 
podatkowej – rozłożenia na raty i odroczenia terminu 
płatności – dla 6 osób fizycznych wyniosły 8.731,00 zł 
oraz 94.696,00 zł dla 2 podatników

9 758 RÓŻNE 
ROZLICZENIA

4.436.505 4.657.848 4.657.848 100,00 W tym:
- 2.983.309,00 zł – 100 % część oświatowa subwencji 
ogólnej.
-  1.674.539,00  zł  –  100  %  część  wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla gmin.

10 801 OŚWIATA 
I WYCHOWANIE

149.705 314.544 310.018 99,00 W tym:
- szkoły podstawowe – 210.183,00 zł – 100% - środki 
na  sfinansowanie  wyprawki  szkolnej  obejmującej 
podręczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmujących 
naukę  w  klasach  pierwszych  szkół  podstawowych 
/2.288,00/,  dotacje  z  Programu Aktywacji  Obszarów 
Wiejskich  przyznana  w  2004  roku  a  przekazana  
w  2005  r.  dla  szkoły  w  Murowie  /  3.926,00/, 
dofinansowanie przez PZU Opole do alarmu w szkole 
Murów /2.000,00/, dotacja otrzymana na doposażenie 
wybudowanego obiektu w Murowie/199.999,99/.

1 2 3 4 5 6 7 8
- przedszkola – 87.189,00 zł  93% w tym odpłatność 
za wyżywienie 57.389,00 zł, stała opłata – 29.767,00 
zł oraz inne rozliczenia – 33,00 zł
-  dowóz  uczniów –  12.646,00  zł  110% odpłatność  



za korzystanie z Gimbusa oraz zwroty za bilety.

11 851 OCHRONA 
ZDROWIA

93.700 94.500 94.558 100,00 Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w placówkach handlu detalicznego oraz 
w placówkach handlu gastronomicznego.

12 852 POMOC 
SPOŁECZNA

910.000 978.776 930.104 95,00 Dochody  w dziale  pomocy  społecznej  są  wyłącznie 
dotacjami na zadania zlecone i własne gmin w tym:
- 705.226,00 zł – środki na świadczenia rodzinne oraz 
składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego
-  6.729,00 zł – na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej.
- 108.149,00 zł – na zasiłki i pomoc w naturze
-  71.000,00  zł  –  na  utrzymanie  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej
- 39.00,00 zł – na zakup posiłków i utrzymanie punktu 
wydawania  posiłków  z  realizacji  Rządowego 
Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

13 854 EDUKACYJNA 
OPIEKA
WYCHOWAWCZA

39.347 103.270 101.320 98,00 Świetlice szkolne w tym :
-   12.612,00  zł  środki  otrzymane  z  Programu 
Aktywacji  Obszarów  Wiejskich  dla  Świetlic  Stare 
Budkowice ( 5.913,00 zł ), Zagwiździe ( 6.699,00 zł )
-  28.650,00 zł – odpłatność za wyżywienie
-  60.058,00  zł  –  dotacja  na  pomoc  materialną  dla 
uczniów. 

1 2 3 4 5 6 7 8
14 900 GOSPODARKA

KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

2.500 2.750 2.237 81,00 W tym:
-    224,00 zł – rozliczenie za energię roku ubiegłego
-2.013,00 zł – wpływy z opłaty produktowej.



15 921 KULTURA I 
OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

13.000 13.130 101,00 8.000,00 zł – dotacje na zakup księgozbioru
5.000,00 zł – dotacje na prace remontowe zabytków 
oraz 130,00 zł inne rozliczenia.



Wydatki na dzień 31 grudnia  2005 roku

Budżet po stronie wydatkowej przyjęty uchwałą Rady Gminy na kwotę 11.650.596,00 zł został zmniejszony 
i wyniósł na dzień 31 grudnia  2005 roku 9.130.732,00 zł.
Zmiany wprowadzone zostały siedmioma uchwałami Rady Gminy oraz czternastoma zarządzeniami Wójta.

Wykonanie na 31 grudnia  2005 r. wyniosło 8.564.793,00 zł tj. 93,81 %.

Lp. Dział Plan
pierwotny 

Plan po
zmianach

Wykonanie 
w zł.

% wykonania Treść

1 2 3 3 5 6 7 8
1 010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO
8.330 51.930 45.056 86,76 Sfinansowano  opracowanie  projektu  na  budowę  wodociągu 

Okoły  –  Czarna  Woda,  mapy  do  celów  projektowych, 
uzgodnienia  dokumentacji  która  dotyczyła  przyłączy, 
zakupiono rury do odwodnienia terenu gminnego, finansowano 
koszty  transportu  oraz   zakupu  materiałów  i  paliwa  do 
kosiarek.
Ponoszone  były  koszty  utylizacji  padliny  i  przewozu 
bezdomnych  psów  do  schroniska  /600,00  zł  /  Na  bieżąco 
przekazywane były odpisy podatku rolnego dla Izby Rolniczej / 
zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych /.



1 2 3 4 5 6 7 8
2 600 TRANSPORT 

I ŁĄCZNOŚĆ
456.620 451.320 398.755 88,35 W dziale tym ponoszone były wydatki na utrzymanie estetyki 

przystanków,  dróg,  rynku  w  Starych  Budkowicach  
oraz terenu wokół Urzędu Gminy. Znaczne środki wydano na 
odśnieżanie  dróg  oraz  remonty  pługów  do  odśnieżania. 
Przeprowadzone  zostały  remonty  dróg  na  ogólną  wartość 
40.890,00  zł:  w  Murowie,  Starych  Budkowicach,  Nowych 
Budkowicach,  Dębińcu,  Grabicach,  Kałach  i  miejscowości 
Bukowo, dokończono chodnik przy szkole w St.Budkowicach, 
wykonano  mapy  i  dokumentację  projektową  dla  drogi 
Młyńskiej  w  St.Budkowicach  oraz  przekazano  dotację  na 
podstawie zawartej  umowy z Powiatem Opolskim na remont 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Krzywa Góra - Murów.
Rady sołeckie  na  drogi  wydatkowały  13.765,00  zł  –  w tym 
zakupy  i  transport  mieszanki  bazaltowej  oraz  tłucznia, 
wykonano  mapy  do  celów  projektowych  oraz  uzupełniono  
i  wykonano  dokumentację  projektową  na  przebudowę  drogi 
Młyńskiej w St. Budkowicach.
Wydatek inwestycyjny związany z budową drogi wewnętrznej 
St.Budkowice-Wojszyn sfinansowany został z dwóch źródeł tj. 
środków gminnych w wysokości  111.977,01  zł  oraz  dotacji  
z  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  w  wysokości 
131.353,22 zł.

3 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

31.945 78.695 70.543 89,64 Wydatki ponoszone były na utrzymanie zasobów komunalnych: 
usługi kominiarskie, telefoniczne, projektowe, malarskie, usługi 
nadzoru  wykonanych  prac  remontowych,  zakupy  opału, 
materiałów budowlanych.
Przeprowadzono remonty i z tym związane zakupy materiałów;
 - 4.533,00 zł – budynek w miejscowości Okoły /Świetlica/ - 
dokonano  wymiany  trzech  okien  PCV,  zakupiono  materiały 
takie jak farby, gniazdka, wykładzinę, kostkę szarą i obrzeża,



1 2 3 4 5 6 7 8
 -  3.440,00  zł  -  budynek  po  byłej  szkole  w  Dębińcu  – 
przeprowadzono  remont  dachu,  sporządzono  projekt  na 
kotłownię i instalacje gazową oraz wykonano instalację gazową 
-  1.360,00  zł  –  pomieszczenie  po  bibliotece  w  Murowie  – 
przeprowadzono  białkowanie  lokali  celem  przekazania 
właścicielowi,
 -  16.062,00 zł  -  budynek Ośrodka Zdrowia w Murowie –  
w  części  wykonano  podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych, 
usunięto  awarię  zasilania,  sfinansowano  usługi  transportowe 
związane  z  dowozem materiałów budowlanych  niezbędnych 
do wykonania podjazdu,
 - 10.500,00 zł budynek Ośrodka Zdrowia w St. Budkowicach- 
gabinet  stomatologiczny  –  wykonano  remont  instalacji 
elektrycznej i sanitarnej, wykonano drobne usługi remontowo 
budowlane, zakupiono glazurę, płyty gipsowe, jedną tonę węgla 
oraz inne drobne materiały,
 -  3.200,00  zł  –  docieplanie  budynku  przy  byłej  szkole  
w Nowych Budkowicach – środki Rady Sołeckiej.
W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki 
wyniosły 20.270,00 zł .
Finansowano wycenę działek i gruntów, aktualizację map oraz 
wypisy  i  wyrysy  z  operatów.  Ponoszone  były  koszty  usług 
materialnych. 

4 710 DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA

9.500 24.400 22.703 77,22 Sfinansowano ocenę studium uwarunkowań / 12.000,00 zł/ oraz 
projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji 
/ 10.703,00 zł/.
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5 750 ADMINISRTRACJA

PUBLICZNA
1.303.131 1.335.535 1.277.114 95,63 Wydatki  ponoszone  były  w  pięciu  rozdziałach  klasyfikacji 

budżetowej tj.
75011 - Urzędy Wojewódzkie – 71.186,00 zł, wydatki obejmują 
zadania  zlecone  w  wysokości  67.829,00  zł  oraz  zadania 
powierzone od Wojewody w wysokości 3.357,00 zł. Otrzymane 
środki w formie dotacji wykorzystane zostały na wynagrodzenia 
i  pochodne  pracowników  realizujących  zadania  zlecone  
i powierzone, oraz inne koszty z tym związane.
75018 – Urzędy Marszałkowskie – przekazane zostały dotacje na 
inwestycję  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane  na  podstawie 
porozumień z zakresu E-urząd w wysokości 684,00 zł.
75022 -  Rady  Gmin  -  łączny  wydatek  108.472,00  zł  –  koszt 
bieżącej  działalności  Rady  Gminy,  diety  radnych,  sołtysów, 
członków  komisji  rady  gminy,  /100.295,00  zł  /,  zakupy 
materiałów jak:  zakup  mebli  do  biura  Rady  Gminy,  drukarki, 
zasilacza  podtrzymującego  prąd,  zakupiono  również  termosy, 
filiżanki,  obrusy,  papier  i  toner  do  ksera,  kalendarze  i  inne 
materiały na wewnętrzne potrzeby.
75023 - Urzędy Gmin – 1.087.188,00 zł- w tym wynagrodzenia 
i pochodne to kwota 861.025,00 zł. Koszty bieżącej działalności 
obejmowały  opłaty  na  PFRON,  opłaty  telekomunikacyjne, 
pocztowe, serwisowe monitoringu i konserwacji, introligatorskie, 
ubezpieczenie  mienia,  aktualizację  i  serwis  programów 
komputerowych,  pomiary  oświetlenia  i  roboty  elektryczne, 
wywozy śmieci, usługi transportowe oraz inne drobne naprawy.
W okresie  rocznej  działalności  dokonano zakupów takich  jak: 
materiałów  do  remontu  instalacji  c.o,  dwie  drukarki,  aparat 
cyfrowy, dwa aparaty telefoniczne, niszczarkę, artykuły biurowe i 
papiernicze, czasopisma, wydawnictwa, druki, oprogramowanie 
wraz z aktualizacją, części komputerowe, środki czystości oraz 
opał. 
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75095 –  Pozostała  działalność  –  9.584,00  zł  -  sfinansowano 
przewóz  delegacji  do  gminy  partnerskiej  oraz  dokonano 
drobnych zakupów jak; - puchary, nagrody, czasopisma.

6 751 URZĘDY 
NACZELNYCH 
ORGANÓW 
WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA 
ORAZ 
SĄDOWNICTWA

963 28.290 28.290 100,00 Dział ten obejmuje wydatki trzech rozdziałów zadań zleconych 
tj.; 
-  75101  –  963,00  zł  -Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa gdzie wydatki ponoszone 
były  w  50%  na  wynagrodzenia  celem  aktualizacji  rejestrów 
wyborców, a w 50% na zakupu materiałów i wyposażenia oraz 
usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

-  75107 –  Wybory  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  – 
18.035,00  zł  środki  wykorzystane  zostały  na  wypłatę 
wynagrodzeń  zryczałtowanych,  delegacji,  zakup  materiałów  
i  usług  niezbędnych  celem  przeprowadzenia  wyborów  oraz 
doposażenia lokali wyborczych.

- 75108 – Wybory do sejmu i senatu – 9.292,00 zł –otrzymaną 
dotację w całości wykorzystano na przeprowadzenie wyborów tj. 
sfinansowano diety członków poszczególnych komisji oraz 
materiały i usługi z tym związane.

7 754 BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I 
OCHRONA 
PRZECIW-
POŻAROWA

115.263 122.163 112.585 92,16 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
-  ponoszone wydatki  związane były  z  utrzymaniem gotowości 
bojowej  do  akcji  gaśniczych.  Na  plan  121.263,00  zł 
wydatkowano 111.845,00 zł 
Niżej  zobrazowano wydatki poszczególnych jednostek z  czego 
na wyposażenie i usługi wydatkowano łącznie 43.824,00 zł.



1 2 3 4 5 6 7 8
OSP Bukowo
Plan 5.950,00zł - wykonanie 5.499,00 zł
Zakupiono węże ssane, akumulator, części do samochodu, kostkę 
brukową,  mieszankę  i  krawężniki  do  remontu  wejścia  do 
budynku,  tarcicę  na  remont  starej  remizy  oraz  farby,  zasuwy, 
płytki chodnikowe, cement, gips, klej i zaprawę.
OSP Dębiniec
Plan 3.716,00Zł - wykonanie 3.818,00 zł
Zakupiono  akumulator,  mundur,  czapkę,  dystynkcje,  drzwi 
wejściowe  do  remizy,  smok  ssawny  i  prądownicę  oraz   piłę 
łańcuchową.
OSP Grabczok 
Plan  8.750,00  zł  w tym Rada  Sołecka  3.390,00  zł  wykonanie 
11.105,00 zł 
Dokonano zakupów, narzędzi, węża gumowego, kostki brukowej 
do  wyłożenia  placu  przed  remizą,  drabinę  wielofunkcyjną  
i  uchwyty oraz zakupiono koszule,  dystynkcje,  pagony,  sznury 
galowe i hełmy strażackie. Przeprowadzono remont motopompy 
i wykonano pokrycie kanału w remizie.
OSP Stare Budkowice
Plan 3.420,00 zł wykonanie 2.092,00 zł
Zakupiono mundury,  czapki,  koszule,  materiały  do samochodu 
jak  akumulatory,  zaciski,  filtr  paliwa,  uszczelkę,  żarówki, 
przewód, ostojnik i inne materiały.
OSP Zagwiździe
Plan 8.100,00zł wykonanie 12.787,00 zł
Zakupiono mundury,  czapki,  koszule, środki  czystości, 
akumulatory,  materiałów do pomalowanie, remizy, na remont c.o 
oraz remont kosy spalinowej i inne drobne materiały.      
Wykonane  usługi  to:  przygotowanie  podłoża  i  wykonanie 
posadzki  w  remizie,  wymiana  grzejników,  remont  i  naprawa 
pilarek, remont piły spalinowej.
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OSP Radomierowice
Plan 7.580,00zł  - wykonanie 8.523,00 zł
Zakupione materiały i wyposażenie to: hełmy, ubrania, trzewiki 
robocze,  mundury,  koszule,  pagony,  dystynkcje,  czapki,  węże 
tłoczne,  cement  i  inne  drobne  materiały  do  remontu  zaplecza 
socjalnego w remizie. Zakupiono również radiotelefon motorola 
i przeprowadzono bieżący remont motopompy. 

Ponadto poniesiono jeszcze inne koszty związane z działalnością 
jednostek  OSP na  pozostałe  zakupy  materiałów nie  przypisane 
poszczególnym  jednostkom  o  łącznej  wartości  13.295,00zł 
w tym:
zakup paliwa, dyplomów , pucharów, zaproszeń na jubileusz OSP 
Radomierowice,  wyposażenie  apteczek,  zorganizowanie 
zawodów  strażackich,  ćwiczeń  gminnych,  turnieju  wiedzy 
pożarniczej, Dnia Strażaka.
Na  zakup  usług  pozostałych   i  innych  opłat  wydatkowano 
54.726,00zł  w tym:
- przegląd samochodów                                                 1.470,00zł  
- ubezpieczenia samochodów strażackich i remiz,
  ubezpieczenia strażaków                                         7.861,00zł
- ekwiwalent za pożary i udział w szkoleniach             3.780,00zł
- badania lekarskie kierowcy OSP                             1.760,00zł
  wynagrodzenie świetlicowych           
- kierowców OSP i Komendanta                           33.364,00zł
- energia i woda                                                             4.896,00zł
- wywóz kontenerów, przegląd kominów, usługi tel.      850,00zł
-  prenumerata miesięcznika Strażak                                 72,00zł
 - przegląd gaśnic w jednostkach                                     461,00zł
 - wypłata delegacji                                                          212,00zł 
Rozdział  75414 –  OBRONA  CYWILNA  –  przeprowadzono 
konserwację sprzętu w magazynie O.C. na wartość 600,00 zł. 
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8 756 DOCHODY OD 

OSÓB PRAWNYCH 
OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH 
JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ  

58.027 58.027 34.465 61,12 Ewidencjonowane  są  koszty  związane  z  poborem  podatków  
w gminie – wynagrodzenie inkasentów za inkaso podatków, opłat 
i  niepodatkowych  należności  budżetowych,  zakup  druków, 
formularzy  podatkowych,  usług  pocztowych  i  bankowych 
związanych  z  rozliczaniem podatków,  opłat  i  niepodatkowych 
należności  budżetowych  oraz  koszty  komornicze,  z  tytułu 
egzekwowanych należności podatkowych.

9 757 OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO

85.774 85.774 68.662 80,05 Wydatki  w  tym  dziale  związane  są  ze  spłatą  odsetek  od 
zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów.  Spłaty  dokonywane  były 
zgodnie z planem.
Na 31 grudnia 2005 roku figurują dwa zobowiązania – jedno  
w Banku Spółdzielczym Łubniany w wysokości 573.952,00 zł 
oraz  1.105.200,00  zł  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10 758 RÓŻNE 
ROZLICZENIA

20.000 20.000 - 0,00 Nie dokonano podziału rezerwy budżetowej.

11 801 OŚWIATA I 
WYCHOWANIE

4.201.477 4.530.583 4.326.993 95,51 Dział ten jest zbiorem sześciu rozdziałów;
Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
- 2.219.647,00 zł – są to wydatki dwóch szkół podstawowych  
z  czego  wydatki  bieżące  wynoszą  2.014.083,00  zł  z  tego 
wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,6 % oraz 205.564,00 zł 
wydatki  majątkowe,  które  stanowią  9,26%  ogółu  wydatków 
szkół.
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Szkoła Murów  
Na plan 1.503.080,00 zł wydatkowano 1.421.749,00 zł  w tym; 
wynagrodzenia i pochodne 974.498,00 zł tj. 80,13% wydatków 
bieżących, a kwota 241.678,00 pozostałe wydatki bieżące, 
 z  tego  dokonane  były  zakupy  opału,  oleju  opałowego, 
niezbędnych materiałów biurowych, druków, środków czystości 
związanych  z  bieżącą  działalnością  i  utrzymaniem  placówki, 
zakupiono materiały do przeprowadzenia bieżących remontów  
i  modernizacji  sal  wynikających  z  bieżących  przeglądów  bhp 
oraz  powołanych  służb  kontrolno-nadzorujących,  zakupiono 
część  podstawowych mebli  do  klas  I-III  w celu  umożliwienia 
realizacji zajęć lekcyjnych od miesiąca lutego 2005 roku w nowo 
wybudowanym  obiekcie.  Znaczna  część  środków  została 
wykorzystana  na  zakupy  materiałów  i  wyposażenia  bhp 
niezbędnego do oddania w użytkowanie nowego budynku szkoły.
Usługi  remontowe  i  pozostałe  usługi  –  to  naprawa  pokrycia 
dachowego  oraz  instalacji  odgromowej  i  rynien  w  starym 
budynku  szkoły,  czyszczenie  oraz  konserwacja  instalacji  c.o.  
w  związku  z  przyłączeniem  dwóch  budynków  szkoły  do 
ogrzewania  olejowego,  oraz  przyłączenie  instalacji  grzewczej 
starego  budynku  do  kotłowni  olejowej,  bieżące  przeglądy 
budowlane,  kominiarskie,  bhp,  p.poż.  wykonanie  instalacji 
alarmowej  oraz  systemu  monitoringu,  konserwacja  i  serwis 
dźwigu  osobowego  oraz  kotłowni  olejowej,  założenie  ksiąg 
budowlanych,  opłaty  telefoniczne,  pocztowe  transportowe, 
badania lekarskie, usługi monitoringu i szkolenia, koszty udziału 
uczniów w konkursach i zawodach szkolnych, wywóz odpadów 
i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.
Poza  tym  ponoszone  były  inne  wydatki  związane  z  bieżącą 
eksploatacją  jak:  energia,  woda,  usługi  internetowe, 
ubezpieczenie  mienia,  i  wyposażenia,  koszty  delegacji 
służbowych, pomocy dydaktycznych oraz wypłata dodatków –  
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wiejskiego  i  mieszkaniowego,  odpisu  na  fundusz  świadczeń 
socjalnych.
Wydatki  inwestycyjne  wyniosły  205.563,00  zł  związane  były  
z  zakupem pierwszego  wyposażenia  o  wartości  199.999,99  zł 
sfinansowane  środkami  otrzymanymi  w  formie  dotacji. 
Wykonano również przyłącz energetyczny na wartość 5.563,00 
zł. 
Szkoła Stare Budkowice
Na  plan  874.033,00  zł  wydatkowano  797.898,00  zł  w  tym; 
wynagrodzenia i  pochodne 668.217,00 zł tj.  83,75%, pozostałe 
wydatki bieżące 129.682,00 zł z tego dokonane były zakupy ; 6 
stołów komputerowych, 64 świetlówek, dwie oprawy, materiały 
do  wymiany  oświetlenia,  artykuły  biurowe  i  papiernicze, 
zakupiono drukarkę,  opał  i  inne  drobne  materiały  do  bieżącej 
działalności.
Wykonane  usługi  to;  wymiana  okien,  wykonanie  projektu 
technicznego  modernizacji  kotłowni,  wykonanie  instalacji 
zasilającej  w sali  komputerowej,  oraz  inne usługi  bieżące  jak; 
opłaty  pocztowe,  konserwatorskie,  pomiarowe,  naprawcze, 
transportowe, i monitoringowe.
Wydatkowano  również  środki  na  wypłatę  dodatków 
mieszkaniowych i  wiejskich,  funduszu świadczeń socjalnych – 
łącznie 77.892,00 zł. 

DZIAŁ  80104  -  PRZEDSZKOLA  –  łączny  wydatek 
1.055.053,00 zł  w tym wynagrodzeń- 800.381,00 zł - stanowią 
75,86 % ogółu wydatków.
Przedszkole Murów  - 
Poza  wydatkami  osobowymi,  dodatkami  mieszkaniowymi  
i wiejskimi odpisami na fundusz świadczeń socjalnych o łącznej 
wartości 265.731,00 zł finansowano zakup oleju  opałowego,
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węgla, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia jak
zakup mebli, lodówki, odkurzacza laptopa z oprogramowaniem, 
drukarki  i  kserokopiarki,  doposażenie  placu  zabaw  i  zakup 
pomocy naukowych. Dokonano wymiany drzwi i części okien.
Pozostałe  usługi  to  wywóz  śmieci,  naprawy  i  konserwacje, 
usługi  bhp,  analiza  bakteriologiczna  wody,  opłaty  kontrolne, 
usługi kominiarskie, internetowe, badania lekarskie, opłaty RTV, 
ubezpieczenie mienia. 
Przedszkole Zagwiździe –
Poza  wydatkami  osobowymi,  dodatkami  mieszkalnymi  
i wiejskimi, odpisami na fundusz świadczeń socjalnych o łącznej 
wartości 195.556,00 zł sfinansowano;
-prace malarskie pomieszczeń przedszkolnych i kotłowni
-konserwacja dachu na budynku przedszkola
-malowanie urządzeń ogrodowych na placu zabaw oraz rynien 
przy budynku przedszkolnym
-dokonano częściowej elewacji ściany budynku przedszkolnego
-wykonano  prace  remontowe  z  zakresu  instalacji  wodno-
kanalizacyjnej
-  dokonano  corocznej  kontroli  okresowej  stanu  technicznego 
obiektu budowlanego
- usunięto awarię obwodów elektrycznych
-  dokonano  pomiaru  tlenku  węgla  w  środowisku  pracy 
(kotłowni).  Część  usług  dokonano  systemem  gospodarczym 
dokonując jedynie zakup potrzebnych materiałów,
-zakupiono 12,45 t węgla, 5,38 t miału 4 m3 drewna, biurko pod 
komputer,  krzesło  obrotowe,  wyposażenie  sali  zajęć  dzieci  
w  potrzebne  pomoce  dydaktyczne,  gry  logicznego  myślenia, 
zabawki,  środki  czystości  potrzebne  do  prawidłowego 
funkcjonowania  placówki  pod  względem  sanitarnym  oraz 
niezbędne usługi i opłaty związane z bieżąca działalnością.
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Przedszkole St.Budkowice 
Wynagrodzenia, dodatki socjalne, odpisy na fundusz świadczeń 
socjalnych – 416.167,00 zł
W  ramach  przeprowadzonych  remontów  pozyskano;  nową 
posadzkę  antypoślizgową  o  wartości  2.928,00  zł,  zabudowano 
szafę na leżaki i pościel z wydzieloną częścią na sprzęt i środki 
czyszczące  –  2.900,00  zł,  przeprowadzono  remont  patelni 
elektrycznej i systematyczną regenerację tonera, przeprowadzono 
remont części dachu. Część zakupionych materiałów służyło do 
przeprowadzenia drobnych remontów we własnym zakresie jak – 
wymiana zamków klamek, wkładów celem wzmocnienia drzwi, 
naprawy  wyparzacza  wymiana  zepsutych  syfonów,  wężyków, 
wyłączników  elektrycznych,  wyklejono  piec  węglowy  przed 
sezonem grzewczym w oddziale zamiejscowym. 
W  okresie  przerwy  wakacyjnej  zakupionymi  materiałami 
odnowiono sufity i ściany pomieszczeń kuchennych, zmywarni, 
obieralni  i  szatni.  Wszystkie  pozostałe  materiały  łącznie  
z materiałami biurowymi i środkami czystości wykorzystano do 
bieżącej działalności przedszkola. 
Przedszkole  zaopatrzono  w  opał,  wzbogacono  wyposażenie  
o nowy komputer (2.364,00 zł ), oprogramowanie ( 730,00 zł ), 
nowy odkurzacz  i  bojler  elektryczny,  dwa biurka  z  szafkami  
i  krzesłami,  czajnik  bezprzewodowy,  dozownik  na  mydło  
i pojemniki na ręczniki. 
Wzbogacono  bibliotekę  przedszkolną  w  nowe  pozycje 
dydaktyczne.
Na  bieżąco  przeprowadzane  były  przeglądy  kominiarskie, 
dokonano pomiaru tlenku węgla w kotłowni. 
Finansowano  prowadzenie  spraw  bhp,  rozmowy  telefoniczne, 
usługi  pocztowe,  wywozy  śmieci,  badania  lekarskie  i  inne 
związane z bieżącą działalnością.
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DZIAŁ 80110 - Gimnazjum
Wykonane prace remontowe to – wykonanie i montaż obudów, 
listw  podłogowych  w  klasach  na  drugim  piętrze  i  korytarzu, 
wymiana lamp i uzupełnienie oświetlenia w klasach oraz pomiar 
rezystancji,  wymiana  zabezpieczenia  głównego  w  budynku, 
wykonanie podestu schodów przed wejściem do szkoły, wymiana 
podłóg  w  korytarzu  pierwszego  piętra,  usunięcie  awarii  c.o.  
i sieci kanalizacyjnej, naprawa i konserwacja kserokopiarki. 
Dokonano  zakupów  okna  i  dwóch  parapetów,  wykładziny 
dywanowej,  środków  czystości,  artykułów  szkolnych,  
i biurowych oraz opału i energii. 

DZIAŁ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 172.329,00 zł 
Zamieszczone są wydatki związane z obsługą Gimbusa, usługami 
remontowymi  i  naprawczymi.  Dokonano  opłat  za  przewozy 
dzieci, finansowano opiekuna w czasie przewozu dzieci, opłat za 
bilety,  ubezpieczenie,  okresowe  badania  techniczne,  zakupy 
paliwa i innych drobnych materiałów.

DZIAŁ  80146  –  Dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli- 
wydatkowano 13.264,00 zł. 
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Opole od 2003 
roku na doradztwo zawodowe nauczycieli  przekazywane jest  :
1/12 części z 35% plan miesięcznie. 
Ponadto  finansowane  były  szkolenia  metodyczne  nauczycieli  
i częściowo studia podyplomowe.

DZIAŁ 80195 – Pozostała działalność – 28.518,00 zł. 
Wydatek  dotyczy  odpisu  funduszu  świadczeń  socjalnych 
nauczycieli emerytów, który został przekazany na wyodrębniony 
rachunek bankowy.
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12 851 OCHRONA

ZDROWIA
93.700 94.500 92.811 98,21 Wydatki  w  tym  dziale  realizowane  są  zgodnie  z  przyjętym 

programem  profilaktyki  i  rozwiązywaniem  problemów 
alkoholowych  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi który uchwalony 
został uchwałą Nr XX/102/2004 Rady Gminy Murów z dnia 30 
grudnia 2004 roku.
W  programie  tym  umieszczono  zadania  związane  
z  zapobieganiem  uzależnieniom  jak  również  zapobieganiu 
przemocy  w  rodzinie,  gdyż  zjawiska  te  są  ściśle  związane   
z  nadużywaniem  alkoholu.  Duży   nacisk  położono  na 
organizowanie różnych form zajęć popołudniowych dla dzieci  
i  młodzieży,  co  pozwoliło  na  przekazanie  prawidłowych 
wzorców  spędzenia  wolnego  czasu,  krzewienia  trzeźwości  
i abstynencji.
Prowadzone  były  zajęcia   opiekuńczo-wychowawcze  
w  świetlicach  szkolnych  podczas  ferii  zimowych  i  letnich.  
W prowadzonych  zajęciach  w  PSP Murów,  Stare  Budkowice, 
Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu i miejscowości  Bukowo 
łącznie  uczęszczało  279  dzieci.  Koszt  ferii   zimowych  - 
14.568,06 zł.
 W okresie  ferii  letnich  w  miejscowości  Bukowo  odbyły  się 
półkolonie,  uczestniczyło  45  dzieci.  Poza  zajęciami 
świetlicowymi i na świeżym powietrzu zorganizowano wyjazdy 
do ZOO, kina i basenu w Oleśnie. Łączny wydatek - 1.293,63 zł.
Finansowano koszt  pobytu   na  kolonii  w Zakopanem jednego 
dziecka  z  naszej  gminy  przebywającego  w  Domu  Dziecka  
w Turawie w kwocie 679 zł.
W ramach godzin pracy świetlicy w Radomierowicach w okresie 
wakacyjnym  dla  dzieci  z  Radomierowic,  Młodnika,  Grabic  
i Święcin oprócz zajęć świetlicowych zorganizowano wycieczkę 
autokarową do Wrocławia na Panoramę Racławicką. 
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Koszt wycieczki 1.379,25 zł / w tym wyżywienie i wstęp/.
W  miesiącach  lipiec,  sierpień  akcja  letnia  była  prowadzona  
w bibliotekach w Murowie, Zagwiździu, Starych Budkowicach. 
W ramach tej  akcji  zorganizowano konkursy,  pogadanki,  noc  
w bibliotece oraz wycieczkę do Opola,  a  ponadto doposażono 
biblioteki w książki o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii. Koszt tej akcji wyniósł 900,-zł/ po 300,-zł na każdą 
bibliotekę/.
Doposażono boiska szkolne oraz gminne tj. LKS Unia Murów, 
LZS  Stare  Budkowice  w  niezbędny  sprzęt  sportowy  oraz 
urządzenia  do  prowadzenia  na  nich  popołudniowych  zajęć 
rekreacyjno-sportowych.
W ramach wspierania organizacji otwartych imprez sportowych 
i rekreacyjnych propagujących zdrowy, wolny od uzależnień tryb 
życia zorganizowano:
festyn sportowy przez Ludowy Klub Sportowy Unia w Murowie, 
imprezę wędkarską przez Koło Wędkarskie w Murowie, festyn 
sportowy  przez  Ludowy  Zespół  Sportowy  Stare  Budkowice. 
Łączny koszt - 1.023,00 zł
Wspólnie  ze   Stowarzyszeniem  Producentów  i  Dziennikarzy 
Radiowych z Poznania od 31 marca do końca czerwca 2005 r. 
prowadzona  była  kampania  „ZACHOWAJ   TRZEŹWY 
UMYSŁ”, która  realizowana  była  w  PSP  Murów,  Stare 
Budkowice i gimnazjum w Zagwiździu.
Kampania  ta  odbywała  się  pod  patronatem  Ministra  Edukacji 
Narodowej  i  Sportu  „  Sport  jako  sposób  promocji  zdrowia, 
rozwoju i pokoju” – cel to stworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi  sportu  oraz  większej  liczbie  programów  służących 
ogólnemu rozwojowi młodego człowieka i poprawy świadomości 
znaczenia sportu dla życia młodych ludzi.
W ramach tej akcji przekazano do szkół materiały takie jak: 
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ulotki,  mini  poradniki,  pocztówki,  naklejki  ilustrujące  treść 
kampanii,  plakaty,  dyplomy  oraz  naklejki  na  kasy  fiskalne  
o  treści  „  Zakaz  wjazdu  niepełnoletnim”  oraz  listy  do 
sprzedawców alkoholi.
W ramach tej akcji w dniu 16.05.2005 r. Gimnazjum oraz PSP 
Murów zorganizowali   „Marsz  Trzeźwości” z  Zagwiździa  do 
Murowa,  gdzie  podczas  tego  marszu  dzieci  wręczały  listy 
sprzedającym alkohol o nie sprzedawaniu alkoholu nieletnim.
Organizowano  również  festyny,  szkolne  olimpiady,  turnieje 
Mini  Piłki  Nożnej,  konkursy  indywidualne,  między  innymi 
„Mierz Wysoko”!, w którym to uczestnik naszej gminy Andrzej 
Ościk  został nagrodzony rowerem.
Nagroda ta została mu wręczona we wrześniu 2005 r.  podczas 
uroczystego finału akcji w Centrum Olimpijskim w Warszawie. 
Również  z  ramienia  Wójta  Gminy wręczono mu dyplom oraz 
upominek w postaci aparatu fotograficznego.
Koszt realizacji w/w kampanii wyniósł - 2.653,75 zł.
W ramach programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach 
prowadzono :
-  w PSP Murów  kurs  języka  niemieckiego  „  Z  językiem do 
Europy”  odbiorcami  którego  byli  uczniowie  szkół  ponad 
podstawowych  o  różnym  stopniu  zaawansowania  oraz  dorośli 
mieszkańcy gminy – koszt 727,20 zł,
 raz w tygodniu po 2 godziny program wokalny – łączny koszt 
960,00 zł, 2 godziny tygodniowo zajęcia czytelniczo-teatralne – 
koszt 320,00 zł.
-  w  PSP  Stare  Budkowice  prowadzono  program  zajęć 
plastycznych  „I ty możesz zostać artystą” – koszt 848,46 zł,
-  w  PSP Murów,  Stare  Budkowice  przy  współudziale  policji 
przeprowadzono   podsumowanie  programu  „Bezpieczne 
Wakacje” – koszt 211,80 zł.
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Zajęcia rekreacyjno -sportowo-kulturalne i edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży prowadzone były :
-  w  świetlicy  środowiskowej  w  Radomierowicach  2  razy  
w tygodniu w poniedziałki i środy.
Całkowity  koszt  utrzymania  świetlicy  wyniósł  13.138,91  zł  
w tym / 8.000,00 zł- wybudowanie komina oraz 1.079,20 zł na 
zabezpieczenie sieci wodociągowej przed zamarznięciem, zakup 
materiałów, remont instalacji wodnej/. 
- w PSP Murów w sali gimnastycznej 4 godziny tygodniowo od 
06.01.05  do  24.06.05  r  prowadzone  były  zajęcia  rekreacyjno-
sportowe koszt 1.920,00 zł,
- ponadto w tej szkole prowadzone były zajęcia popołudniowe tj. 
kursy  komputerowe.  Łączny  koszt  kursów  2.576,14  zł,     
-  w  PSP  Stare  Budkowice  w  sali  gimnastycznej  2  godziny 
tygodniowo prowadzone były zajęcia  rekreacyjno  –sportowe – 
łączny koszt 1.340,00 zł,
- 4 godziny tygodniowo ,cały rok zajęcia scholi /oprócz ferii/ - 
łączny koszt 2.740,00 zł, 
- kurs komputerowy w stopniu podstawowym – koszt 600,00 zł,
-  w  Publicznym  Gimnazjum  w  Zagwiździu  prowadzone  były 
zajęcia  rekreacyjno-sportowe  popołudniowe,  2  godziny 
tygodniowo – koszt  860,00 zł.
W ramach innych działań wynikających z potrzeb społecznych  
w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy 
w rodzinie doposażono świetlicę oraz boiska szkolne w sprzęt do 
prowadzenia zajęć.
Boisko  szkolne  i  boiska  sportowe  w  gminie  dostosowano  do 
prowadzenia  na  nich  popołudniowych  zajęć  rekreacyjno  - 
sportowo-kulturalnych  :
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1. Dla  Świetlicy  OSP Grabczok :zakupiono sprzęt  :  telewizor, 

radiomagnetofon,  odtwarzacz  DVD,  antenę  RTV oraz  inne 
materiały  na  kwotę  2.200,65  zł.  Wykonano  w  świetlicy 
instalację  elektryczną  na  kwotę  2.484,82  zł.  Zajęcia 
edukacyjne prowadzone były cały rok /oprócz ferii/. Łączny 
koszt 6.465,47 zł.

2. Dla  PSP  Stare  Budkowice  zakupiono  2  zestawy  do 
koszykówki za kwotę 2.696,00 zł,  utwardzono nawierzchnię 
oraz zniwelowano teren boiska szkolnego – koszt 6.308,21 zł. 
Łączny koszt 9.004,21 zł.

3. Dla PSP Murów zakupiono 2 zestawy do koszykówki koszt 
łącznie  z montażem – 2.970,30 zł.

4. Publiczne  Gimnazjum  w  Zagwiździu  wyposażono  w  2 
zestawy do koszykówki  –  2.699,00  zł  oraz  sfinansowano 3 
uczniom wyjazd na „Zieloną Szkołę” Niepołomice na kwotę 
699,96 zł. Łączny koszt 3.395,96 zł.

5. Na doposażenie boisk gminnych dla LKS Unia w Murowie 
zakupiono  i  zamontowano  lampy  do  oświetlenia  boiska  na 
kwotę  5.310,41  zł  oraz  dla  LZS  Stare  Budkowice  pokryto 
koszty zakupu wykaszarki, mączki ceglanej na kort tenisowy 
na łączną kwotę  2.347,78,-zł.

6. Dla  Przedszkola  Publicznego  w  Murowie  sfinansowano 
przejazd dzieci do Opola w dniu 01.06.2005 r. – koszt 562,82 
zł. W  zakresie  edukacji  publicznej  w  ramach  gminnego 
programu doposażono biblioteki w książki i kasety o tematyce 
profilaktycznej za kwotę 883,37 zł.

W  zakresie  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacji  osób 
uzależnionych  od  alkoholu  zgodnie  z  podpisaną  umową  
z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Osobom  Bezdomnym  
i Uzależnionym w Opolu opłacono koszt usługi terapeutycznej 
dla 1 osoby z terenu naszej gminy w kwocie 120,00 zł.
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Pokryto  również  koszty  indywidualnej  terapii  osób 
uzależnionych w tym: 
-koszt  przejazdu  na  terapię  do  Opola  /1  osoba/  w  kwocie 
2.630,60  zł,  koszt  dowozu  /1  osoba/  na  leczenie  szpitalne  
z Woskowic do Opola –  121,61 zł, koszt biegłego i ustanowienie 
Kuratora  dla  ubezwłasnowolnienia  /1  osoba/  -280,00  zł, 
zakupiono środki czystości, higieniczne dla osoby przebywającej 
na leczeniu odwykowym w Branicach – 39,89 zł.
Komisja  w 2005 r.  odbyła  14  posiedzeń.  W celu  podnoszenia 
kwalifikacji   2  członków  komisji  odbyło  szkolenie  w  Opolu. 
Łączny  koszt  9.942,23  zł  w  tym  :  koszt  szkoleń,  delegacji, 
prenumeraty  czasopisma  Niebieska  Linia  oraz  zakupu 
materiałów biurowych - 799,88 zł.



13 852 POMOC 
SPOŁECZNA

1.268.870 1.373.646 1.299.811 94,62 W dziale tym, jak wynika z brzmienia nazwy przeważają wypłaty 
zasiłków,  971.168,00  zł  które  stanowią  74,7  %  wykonania 
wydatków,  dotacja  przekazana  na  utrzymanie  stacji  CARITAS 
79.000,00  zł  stanowi  6%  wydatków  oraz  19,3%  pozostałe 
wydatki  jak;  zakupy  usługi,  opłaty  oraz  wynagrodzenia 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki  w  poszczególnych  rozdziałach  przedstawiają  się  jak 
niżej;
Rozdział  85212 –  świadczenia  rodzinne  –  705.226,00  zł 
wypłacono zasiłki rodzinne łącznie z dodatkami dla 291 rodzin 
z tego zasiłki –228.713,00 zł, a dodatki do zasiłków 421.122,00 
zł w tym dodatki z tytułu urodzeń dziecka 8.500,00 zł, opieki nad 
dzieckiem  w  okresie  urlopu  wychowawczego  90.566,00  zł, 
samotnego  wychowania  dzieci  155.615,00  zł,  kształcenia  
i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego  9.660,00  zł, 
rozpoczęcie  roku szkolnego 35.370,00 zł,  podjęcie  nauki  poza 
miejscem  zamieszkania  26.560,00  zł,  wychowanie  dziecka  
w rodzinie wielodzietnej 18.950,00 zł,  zasiłku pielęgnacyjnego 
40.032,00 zł,
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świadczenia  pielęgnacyjnego  35.868,00  zł,  składki  na 
ubezpieczenia  emerytalno-rentowe  za  9  osób  pobierających 
świadczenia pielęgnacyjne- to wydatek 11.664,00 zł.
Dodatkowo  w  rozdziale  tym  ponoszone  są  koszty  obsługi 
świadczeń rodzinnych w wysokości 3% wypłaconych zasiłków 
wraz  ze  składkami  ZUS  co  stanowi  20.204,00  zł  w  tym 
wynagrodzenia  15.020,00  zł.  Całość  środków  wydatkowano  
z dotacji przyznanej na zadania zlecone.

Rozdział 85213 – 6.729,00 zł – opłacono składki zdrowotne za 
osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne / 21 
osób/ składki wydatkowano na zadania zlecone.

Rozdział  85214 Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  –  łącznie 
wydatkowano  188.480,00  zł  z  tego  ze  środków przyznanych  
w  formie  dotacji  na  zadania  zlecone  43.293,00,  dotacji  na 
zadania  własne  64.856,00  zł  oraz  środków  własnych  
w wysokości 80.331,00 zł.
Ze  środków otrzymanych  w  formie  dotacji  wypłacono  zasiłki 
okresowe dla 71 rodzin oraz zasiłki stałe dla 12 osób, ze środków 
własnych  wypłacono  zasiłki  celowe  na  żywność,  leki  koszty 
leczenia dla rodzin bez dochodu, bezrobotnym, osobom o bardzo 
niskich dochodach oraz zasiłki okresowe, łącznie opieką objęto 
149 rodzin. Ponadto dla dwóch osób dofinansowano utrzymanie 
w Domach Pomocy Społecznej. 
Rozdział  85215  –  dodatki  mieszkaniowe  finansowane  
w ramach środków własnych.
Łącznie udzielono pomocy   487 rodzinom w tym :
- mieszkania spółdzielcze       42 rodzin 
- mieszkania komunalne           3 rodzin
- mieszkania własnościowe      2 rodziny
- mieszkanie zakładowe           1 rodzina
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Rozdział  85219  –  utrzymanie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  – 
171.430,00 zł z tego 
- wynagrodzenia i pochodne  -129.994,00 zł w tym ze środków 
własnych –  58.994,00 zł 
dotacji     -   71.000,00 zł 
-  wydatki  majątkowe12.000,00  zł  zakupiono  ksero  i  program 
komputerowy 
-  pozostałe  wydatki  ze  środków  własnych  –  41.436,00  zł 
wykorzystano  na  zakupy  materiałów  biurowych,  usługi 
informatyczne,  pocztowe,  telefoniczne,  wypłacono  ryczałty, 
delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 
zakup programu komputerowego.

Rozdział 85228 – 79.000,00 zł jest to kwota dotacji przekazana 
na utrzymanie stacji CARITAS w Zagwiździu.

Rozdział  85295  -  Pozostała  działalność  –  99.508,00  zł  
-  z  dotacji  na  zadania  własne  39.000,00  zł  z  tego  wypłacono 
29.000,00,00 zł na dożywianie gdzie objętych zostało 154 dzieci 
z 81 rodzin oraz 10.000,00 zł na utrzymanie punktu wydawania 
posiłków w Gimnazjum w Zagwiździu.
 -ze środków własnych wydawano 60.508,00 zł  z  tego zasiłki 
39.150,00zł  w  tym  35.000,00  na  posiłki,  4.150,00  zł  na 
jubileusze,  ponadto  1.000,00  zł  koszt  dowozu  posiłków,
 5.000,00  zł  doposażenie  punktu  wydawania  posiłków  
/Gimnazjum  w  Zagwiździu/  oraz  9.476,00  zł  koszt 
wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych  
w  ramach  akcji  „SEMAFOR”  łącznie  14  osób,  5.882,00  zł  
to  pozostałe  koszty  związane  z  zatrudnieniem  pracowników  
w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.
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14 854 EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

98.736 174.959 168.543 96,33 Rozdział 85401 -Świetlice szkolne – 108.473,00 zł.
Ponoszone  wydatki  to  wynagrodzenia  i  pochodne  od 
wynagrodzeń  –  40.790,00  zł,  koszt  zakupu  środków 
żywnościowych  /28.907,00  zł/,  oraz  pozostałych  wydatków 
związanych z adaptacją pomieszczeń na świetlicę do wydawania 
posiłków w Zagwiździu  i  zakupy niezbędnych  materiałów jak 
węgiel, środki czystości, zestaw szafek do wydawania posiłków, 
5 stołów, 18 krzeseł, i inne materiały.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 60.070,00 zł. 
W  okresie  od  stycznia  do  czerwca  złożonych  zostało  
165 wniosków w tym;
ze szkoły w Murowie 76             - przyznano 67, 
ze szkoły w St.Budkowicach 38 - przyznano 32, 
z gimnazjum w Zagwiździu- 29  - przyznano 28. 
inne  szkół  /  osoby  zamieszkałe  na  naszym  terenie/  złożono  
22 a przyznano 20.
Pomoc  materialna  została  przyznana  na  4  miesiące  
w wysokościach-
44.80 zł miesięcznie dla 63 osób, 
50.40zł miesięcznie dla 34 osób, 
56,00 zł miesięcznie dla 50 osób.
Ogółem udzielono pomocy 71 rodzinom na kwotę 29.343,20 zł 
W  okresie  od  września  do  grudnia  złożonych  zostało  
136 wniosków 
- PSP Murów 62             - przyznano 56 
- PSP St.Budkowice 11  - przyznano 11 
- PG Zagwiździe 28        - przyznano 28 
- inne szkoły 35               - przyznano 34
Ze względu  na  duży dochód negatywną decyzję  wydano  dla  
7 uczniów.
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Pomoc materialna w tym okresie została przyznana jak niżej dla 
65 rodzin na kwotę 30.727,00 zł
44.80,00 zł miesięcznie na 4 m-ce     21 dzieciom
44.80,00 zł miesięcznie na 5 m-ce     33 dzieciom
50.40,00 zł miesięcznie na 5 m-ce     37 dzieciom
56.00,00 zł miesięcznie na 4 m-ce       7 dzieciom
56.00,00 zł miesięcznie na 5 m-ce     31 dzieciom
Ogółem  w  roku  bieżącym  2005  pomoc  materialna  w  formie 
stypendium socjalnego udzielono 182 dzieciom z 91 rodzin na 
ogólną kwotę 60.070.40 zł.

15 900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA I 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA

3.610.750 404.500 333.184 82,37 Dział ten obejmuje 6 rozdziałów: 
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska  
-  wydatki  wyniosły  56.487,00  zł:  finansowano  odbitki  ksero, 
opracowanie koncepcji kompleksowego rozwiązania problemów 
Gminy  Murów z  zakresu  gospodarki  wodno  ściekowej,  planu 
aglomeracji oraz wykonano remont sieci kanalizacji sanitarnej na 
ul. Świerczewskiego w Murowie.

Rozdział 90002 –  Gospodarka odpadami – 33.896,00 zł środki 
wydatkowano  na  wykonanie  planu  gospodarki  odpadami, 
opróżnianie  pojemników do selektywnej  zbiórki  odpadów oraz 
pojemników  z  terenów  administrowanych  przez  gminę, 
wykonanie  badań  laboratoryjnych-  piezometrów,  likwidacja 
dzikich wysypisk. 

Rozdział 90004 -  Utrzymanie zieleni w miastach i  gminach – 
6.700,00 zł –są to koszty przycięcia koron oraz wycinka drzew. 

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
– 1.603,00 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska.

1 2 3 4 5 6 7 8



Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230.415,00 
zł z  tego wydatki bieżące 199.065,00 zł które obejmują opłaty za 
energię  elektryczną  oświetlenia  ulicznego  wraz  z  konserwacja 
punktów świetlnych, zakupem i dostawą sterowników, montażem 
nowych punktów świetlnych. W ramach inwestycji / 31.350,00 zł 
wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Czarna Woda.

Rozdział  900951  –  Pozostała  działalność  –  4.082,00  zł  – 
wydatek  związany  z  utrzymaniem  cmentarza  komunalnego  
w Zagwiździu.

16 921 KULTURA I 
OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

191.256 186.656 180.000 96,43 Rozdział  92109 -  Domy  i  ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby-
wydatki  wyniosły  19.206,00  zł  w  tym  wynagrodzenia 
świetlicowych – 8.574,00 zł 
Pozostałe wydatki to koszty energii elektrycznej, wywozu śmieci, 
usług kominiarskich i zakupu materiałów.
W świetlicy  Radomierowice  zakupiono  i  zamontowano  bojler 
elektryczny,  baterie  i  zlewozmywak,  przeprowadzono  remont 
pieca oraz wybudowano komin.
W świetlicy  Kały  –  przeprowadzono  malowanie  pomieszczeń, 
dokonano zakupu wykładziny podłogowej,  firan,  karniszy,  płyt 
gipsowe, farb.
Rozdział 92116 - Biblioteki –140.786,00 zł 
-  wydatki  w  tym  rozdziale  to  wynagrodzenie  i  pochodne  od 
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Murowie z siedzibą w Zagwiździu oraz  w filii  
w Murowie i St.Budkowicach.
Dokonano  zakupu  biurka  narożnego,  regału  na  czasopisma  
i  innych materiałów niezbędnych do  bieżącej  działalności  jak; 
węgiel, olej opałowy, środki czystości.
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Finansowano  również  oprogramowanie  centrali  alarmowej, 
czynsz za bibliotekę w Murowie za okres pierwszego półrocza, 
rozmowy  telefoniczne,  pocztowe,  konserwację  sprzętu 
p.pożarowego,  komina  i  inne.  Do  biblioteki  w  Murowie 
zakupiono komputer wraz z wyposażeniem / 5.996,00 zł/.
W  bibliotece  w  Zagwiździu  dokonano  wymiany  drzwi 
wejściowych łącznie z montażem / 3.500,00 zł/.
Stan  księgozbioru  na  31  grudnia  2005  roku  wynosił  30.702 
książki. W roku sprawozdawczym zakupiono 898 woluminów za 
kwotę  17.992,00  zł  w  tym  z  dotacji  Ministra  kultury  139 
woluminów za 8.000,00 zł. 

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 17.808,00 
zł – w tym wynagrodzenie opiekuna zabytków, zostały wykonane 
pomiary  skuteczności  zerowania  instalacji  elektrycznej  w 
zabytkowej Kuźni w Zagwiździu dokonano wymiany 5 okien w 
obiekcie zabytkowym w Radomierowicach, drzwi do zabytkowej 
kapliczki  w  Grabczoku,  przeprowadzono  remont  zabytkowej 
kapliczki  w  Nowych  Budkwicach  przy  współudziale  środków 
otrzymanych  z  Urzędu  Marszałkowskiego  w  formie  dotacji  w 
wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział  92195 -  Pozostała  działalność  –  2.200,00  zł  – 
przekazana została dotacja na podstawie zawartego porozumienia 
dla  Stowarzyszenia  Artystycznego  „Spotkanie”  
w  St.  Budkowicach  oraz  zakupiono  materiały  w  związku  
z organizacją dożynek we wsi Grabczok.

17 926 KULTURA 
FIZYCZNA I SPORT

96.254 104.754 104.279 99,55 Wydatki  dotyczyły  utrzymania  obiektów  sportowych  oraz 
przekazania  dotacji  dla  Gminnego  Zrzeszenia  Ludowych 
Zespołów Sportowych w wysokości 58.900,00 zł.
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Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych to 
 -  wynagrodzenia  gospodarzy  boisk  i  umowy  zlecenia  na 
wykonanie prac – 17.675,00 zł.
Wydatki  na  obiekty  w  poszczególnych  miejscowościach 
przedstawiały się jak niżej;
St.Budkowice  –  10.993,00  zł  wydatki  dotyczyły  zakupu 
materiałów niezbędnych do malowania ogrodzenia i pomieszczeń 
szatni.  Dokonano  również  zakupu  oleju  napędowego  celem 
koszenia,  wałowania  i  dowozu  ziemi  na  boisko  i  innych 
materiałów  na  wyposażenie  jak  stół,  biurko,  wieszak,  szafy, 
krzesła,  siatka  do  tenisa  ziemnego.  Zużycie  energii  i  wody 
wyniosło 1.118,00 zł. 
Murów  –  26.474,00  zł  wydatki  dotyczyły  remontu  szatni  
i łazienki, modernizacji oświetlenia murawy boiska sportowego, 
wykonania części ogrodzenia stadionu od strony ENZO – 52 mb, 
wykonania  bramy  dwuskrzydłowej,  zakupu  materiałów 
niezbędnych  do  przeprowadzenia  remontu,  oraz  innych 
materiałów jak kruszywo, wapno i trawa na boisko, olej, pralka 
automatyczna. Zużycie energii i wody to kwota 2.576,00 zł.
Radomierowice  –  7.912,00  zł  -  realizacja  budżetu  dotyczyła 
zakupu  materiałów  do  bieżącego  utrzymania  obiektów, 
materiałów na wyposażenie łazienki oraz zakupiono nagrzewnicę 
elektryczną. Zużycie energii i wody wyniosło 217,00 zł.

Na  dzień  31  grudnia  2005  roku  ewidencja  księgowa  zawiera  zobowiązania  niewymagalne  w  wysokości  21.019,00  zł,  które  nie  zostały 
uregulowane ze względu na zbyt późny termin wpływu faktur oraz zobowiązania naliczone z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
/tzw. trzynastki/  w wysokości 289.527,00 zł.  Szczegółowy podział  zobowiązań zgodnie z ewidencją zamieszczony został w sprawozdaniu  
Rb – 28 S, zobowiązania dotyczą działalności bieżącej. 
Ponadto figuruje niespłacone zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w ogólnej wysokości 1.679.152,00 zł co stanowi 17,6 % 
dochodów jednostki w roku budżetowym. Nadmienia się, że organ stanowiący nie tworzył jednostek budżetowych które utworzyły by rachunki 
dochodów własnych ani jednostek zobowiązanych do przedstawienia sprawozdań o którym mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI w zł. 

Lp
.

Źródło 
nazwa programu

Wydatki w 
okresie realizacji

§ 4270

Poniesione 
wydatki do 
31.12.2004r

§ 4274

Otrzymane
w 2005 r środki 

na zadania 
wykonane 

w 2004r

Osoba 
odpowiedzial

na za 
realizację 
programu

Program Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich

§ 2033 własne § 2033 własne § 2033 własne

1. 801  80101
Remont pomieszczeń 

dydaktycznych w szkole 
Murów 3.926 5.423 0 9.349 3.926 0

Dyrektor 
Szkoły

2. 801  85401
Remont świetlicy 

w szkole
Stare Budkowice

5.913 10.271 0 16.184 5.913 0
Dyrektor 
Szkoły

3. 801  85401
Remont świetlicy 

w Gimnazjum 
Zagwiździe 6.699 9.841 0 16.540 6.699 0

Dyrektor 
Gimnazjum

Razem   program 16.538 0 16.538

Razem  własne 25.535 42.073 0

Całość zaplanowanych zadań została wykonana ze środków własnych w 2004 roku a w roku 
bieżącym nastąpił wpływ środków należnych za zrealizowany program.



OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU
NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU

1 2 3 4 5 6 7 8
Plan 
w zł

Wykonanie w 
zł 

% Plan
w zł

Wykonanie 
w zł

%

Dochody 9.538.616,00 9.537.655,00 100,00 Wydatki 9.130.732,00 8.564.793,00 94,00

Przychody 95.564,00 171.846,00 180,00 Rozchody 503.448,00 503.448,00 100,00

Ogółem 9.634.180,00 9.709.501,00 101,00 9.634.180,00 9.068.241,00 94,00



REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
w  2005 roku.

Gmina Murów otrzymała środki na zadania zlecone w ogólnej wysokości 851.967,00 zł
i  wydatkowała w przeciągu roku 2005 w 100% tj. 851.967,00 zł.

Dział Rozdział Plan
Wykonanie 
dochodów

 w zł

Wykonanie 
wydatków
bieżących 

w zł 

Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń

 w zł

750 75011 67.829 67.829 67.829 w tym wynagrodzenia i pochodne
  

64.767,00 
751 75101 963 963 963 w tym wynagrodzenia i pochodne

                                            575,0
0

75107 18.035 18.035 18.035 w tym wynagrodzenia i pochodne 
2.499,00

75108 9.292 9.292 9.292 w tym wynagrodzenia i pochodne 
                                         1.242,0

0
751 28.290 28.290 28.290                                       4.316,00

754 75414 600 600 600 w tym wynagrodzenia        
600,00

852 85212 712.276 705.226 705.226 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                       26.684,0

0
85213 7.500 6.729 6.729

85214 44.000 43.293 43.293

852 763.776 755.248 755.248                                       26.684,00

RAZEM 860.495 851.967 851.967
w tym wynagrodzenia i pochodne

                                  96.367,00

Z powyższych  środków finansowane są  zadania  w części  etatów związanych  
z obroną cywilną, ewidencją ludności, realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej, 
ochrony środowiska,  prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

W  ramach  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  finansowane  są  zasiłki  
i pomoc w naturze.



Z A D A N I A   I N W E S T Y C Y J N E

Po  dokonanych  zmianach  plan  zadań  inwestycyjnych  na  31  grudnia  2005  roku  wynosił 
617.663,00 zł i został wykonany w 97,3 % tj. 600.937,00 zł. 
Zadania wykonane to:
PRZYŁĄCZE  WODNO  KANALIZACYJNE  MURÓW  -  dział  010  -  Plan  29.500,00  – 
wykonanie -  27.592,16 zł  -  przeprowadzono uzgodnienia,  wykonano mapy,  sfinansowano 
przyłącza oraz koszty nadzoru inwestorskiego. 
WODOCIĄG OKOŁY-CZARNA WODA - dział  010 - Plan 14.100,00 – wykonanie 14.087,00 
zł - opracowano projekt, wypis i wyrys z operatu. 
MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ -  dział  600 -  Plan 266.440,00 – wykonanie 
263.126,00 zł z tego: 
DROGA ST.BUDKOWICE – WOJSZYN - dział 600
wykonano część kosztorysową, sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego i modernizację 
drogi  na ogólną wartość  243.330,23 zł  przy współudziale  środków z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 131.353,00 zł. Inwestycja została ukończona i przyjęta na 
środek trwały. 
DROGA DĘBINIEC  -dział  600
wykonano mapy, koszty dokumentacji projektu – łączna wartość 11.590,00 zł. 
DROGA GRABCZOK  -  dział  - 600
Wykonano mapy, koszty projektu i operatu  - łączna wartość 8.206,00 zł. 
ODBUDOWA ZNISZCZONEGO SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO W MUROWIE 
Dział 801 - Plan 205.564,00 – wykonanie – 205.564,00
finansowano  koszty  przyłącza  energetycznego  –  5.564,00  zł,  zakup  mebli  szkolnych, 
komputerów sprzętu dydaktycznego pomocy naukowych i  wyposażenia na ogólną wartość 
199.999,99, z tego na środek trwały przyjęto 36.051,00 a na przedmioty 163.948,99zł.
KANALIZACJA SANITARNA ZADWIŹDZIE  dział   900 -  Plan -  24.325,00zł wykonano 
14.487,00 zł   -  opracowanie koncepcji  kompleksowego rozwiązywania problemów Gmin, 
przygotowano projekt planu aglomeracji i sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
KANALIZACJA SANITARNA ST.BUDKOWICE – dział – 900 -  Plan 24.000,00 – wykonano 
23.999,84  zł  -  finansowano  opracowanie  koncepcji  kompleksowej  i  koszty  nadzoru 
inwestorskiego.
OŚWIETLENIE ULICZNE CZARNA WODA –  dział  900 -   Plan 33.000,00 – wykonanie 
31.350,00  zł  -  w tym ułożenie  linii  kablowej  o  długości  840 mb i  założenie  5  punktów 
świetlnych oraz koszty nadzoru inwestorskiego.
ZAKUPY INWESTYCYJNE BIBLIOTEKA dział  921 - Plan 6.000,00 – wykonanie 5.996,00 
zł - zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i przyjęto na środek trwały. 
ZAKUPY INWESTYCYJNE - OPIEKA - dział 852 - Plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 
zł - zakupiono ksero i program komputerowy.

Ponadto  przekazano  kwotę  2.050,00  zł  jako  zwiększenie  udziałów  do  spółki  prawa 
handlowego „PROWOD”, oraz dotację w wysokości 684,00 zł na realizację projektu Urząd 
dla Społeczeństwa Opolskiego Opolszczyzny. 



GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ

Wykonanie planu  finansowego za 2005 r. przedstawiało się następująco; 

Przychody
Wpływy  z  opłat  i  kar  za  pozostałe  rodzaje  gospodarczego  korzystania  ze  środowiska  
i dokonywania w nim zmian – 9.300,00 zł. 

Wpływy z tego tytułu wyniosły 6.352,00 zł oraz środki z bilansu otwarcia 6.654,00 zł. 

W przeciągu roku wydatkowano 3.551,00 zł .

Wydatki  związane  były  z   zakupem  krzewów,  materiałów  informacyjnych  celem 
propagowania  działań  proekologicznych  oraz  kosztami  prowadzenia  monitoringu 
pizometrów składowiska odpadów komunalnych w St. Budkowicach. 

 Stan środków na koniec 2005r. wynosi  9.455,00 zł. 



WYDATKI SOŁECTW W RANACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2005 R.

L.P. SOŁECTWO PLAN ROZDZIAŁ RODZAJ WYDATKU WYKONANIE   
do 31.12.2005r

KWOTA
 w zł 

1 2 3 4 5 6 7
1 Grabice 1.560 60016-4270 1. Modernizacja drogi koło posesji Kozioł 

i Dambowy we wsi Grabice.
Zadanie wykonano 1.560,00

2 Murów 14.240 60014-2320

60016-4270
60016-4210
60095-4210

80104-4210

1. Remont chodnika przy ul. Lipowej na odcinku 
od  posesji  A.  Stryjskiego  do  placu  przed 
sklepem  mieszczącym  się  w  budynku  Pana 
Strojnego   Odcinek  ten  stanowi  przedłużenie 
tegoż chodnika remontowanego w 2004 r.

2. Remonty ulic , uzupełnienie oznakowania.
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do 

kosy spalinowej oraz zakup materiałów 
biurowych.

4. Zakup materiałów na plac zabaw

Przekazano  dotację  na 
podstawie  zawartego 
porozumienia dla Powiatu na 
remont chodnika – 122 mb

Zakupiono  i  dostarczono 
mieszankę  bazaltową  na 
remont dróg
Zakupiono paliwo do kosiarki 
materiały do ustawienia tablic 
informacyjnych  oraz 
materiały  biurowe
Doposażono plac zabaw

10.000,00

2.180,00

392,00
       860,00

3 Młodnik 850 92120-4210

90015-4210

1. Dopłata do wymiany okien w Kościele 
Parafialnym w Radomierowicach.

2. Zakup oprawy oświetleniowej celem  
       zamontowania na słupie oświetleniowym 
       umiejscowionym między miejscowościami 
Młodnik i Radomierowice /obok transformatora/.

Zakupione zostały  materiały
na  wykonanie  oświetlenia 
ulicznego 850,00

4 Nowe 
Budkowice

4.040 60016-4270
70004-4270

1. Częściowy remont dróg /łatanie dziur/.
2. Ocieplenie zaplecza przy budynku byłej szkoły.

Wykonano ocieplenie 
budynku 3.200,00



1 2 3 4 5 6 7
5 Okoły 830 01010-4300

70004-4210

1. Budowa wodociągu .
2. Wykonać oświetlenie w Czarnej Wodzie.
3. Wykonać remont pomieszczenia po byłej 

          świetlicy wiejskiej.
Dokonano  wymiany  okna, 
pomalowano pomieszczenie 830,00

6 Radomierowice 2.260 92120-4210
90015-4300

1. Zakup okien do kościoła.
2. Zainstalowanie oświetlenia na ul. Szkolnej koło
        posesji Marcinkowscy Nr 1 i posesji Sztan Nr 5

Zakupiono okna 
i zainstalowano  oświetlenie 2.260,00

7 Stare 
Budkowice

13.940 60016-4270

92195-2820

70004-4270

92601-4300

60016-4210
92195-4210

1. Dofinansowanie modernizacji dróg ul. Młyńska, 
Targowa, Wołczyńska.

2. Dofinansowanie Stowarzyszenia Artystycznego 
„Spotkanie”.

3. Remont wejścia do budynku Rady Sołeckiej i 
Mniejszości Niemieckiej.

4. Dla Ludowego Zespołu Sportowego Stare 
Budkowice na dokończenie malowania 
ogrodzenia wokół kortu tenisowego.

5. Zakup tłucznia na utwardzenie dróg.
6. Na potrzeby własne Rady.

Aktualizacja  map  dla  celów 
projektowych

Przekazano dotację
Wykonano  i  zamontowano 
drzwi wejściowe
Zakupiono  farbę  do 
konserwacji ogrodzenia

Sfinansowano zakup,
transport  i  równanie 
dostarczonego kamienia

1.830,00

2.000,00

       800,00

400,00

6.908,00
8 Zagwiździe 8.730 60016-4210

60014-2320
92109-4270

1. Zakup kostki brukowej na chodnik na ul. 
Lipowej.

2. Dotacja na remont chodnika
3. Bieżące remont w świetlicy wiejskiej.

Przekazano  dotację    na 
podstawie  zawartego 
porozumienia  dla  Powiatu  
 na remont chodnika 8.000,00



1 2 3 4 5 6 7
 9 Bukowo 2.400 75412-4210 1. Zakup materiałów na wyremontowanie budynku 

starej remizy.
2. Zakup obrzeży i nawiezienie torfu przy zatoczce 

PKS.
3. Zamontowanie nowych lamp przy drodze 

powiatowej /3 punkty/.
4. Montaż nowych drzwi wejściowych w sali OSP.

Zakupiono  materiały  do 
remontu strażnicy oraz tarcicę 
na bramę wjazdową. 418,00

10 Grabczok 3.390 75412-4210   1.   Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu
        parkingowego  przed salą OSP.

Zakupiono i położono kostkę
brukową  przy  remizie  OSP, 
wykonano  pokrycie  kanału 
oraz  dokonano   zakupu 
drobnych  materiałów 3.390,00

11 Dębiniec 4.490 60016-4270 1. Naprawa drogi „Wygon” od ul. Wiejskiej /koło 
sklepu/ do ul. Polna – nawieź tłucznia i położyć 
nawierzchnię asfaltową.

2. Zasypać drobnym tłuczniem część drogi Oleskiej 
/koło posesji Wietrzniok i Czaja/- kamienie i gruz 
na drodze są zbyt duże co utrudnia poruszanie się 
po tej drodze.

3. Zasypać dziury drobnym kamieniem na ul. 
Polnej od drogi    do wsi Bukowo do ulicy 
Wiejskiej /koło posesji Jambor/

Sfinansowano  zakup  i 
transport kamienia  na remont 
dróg oraz usługi równiarki na 
ulicy Polnej 4.490,00

12 Kały 3.160 60016-4270 1. Utwardzenie dróg gminnych /bocznych/ poprzez
     nawiezienie tłucznia i rozplantowanie

Dowieziono  kamień  oraz 
sfinansowano koszt równiarki

3.160,00

59.890      Ogółem 53.528,00

W 2005 roku  wydatkowano 53.528,00 zł na zadania zaplanowane przez poszczególne Rady Sołeckie co stanowi 89,4 % planowanych wydatków.
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	OSP Bukowo
	OSP Dębiniec
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	Plan 3.420,00 zł wykonanie 2.092,00 zł
	OSP Zagwiździe
	OSP Radomierowice
	Szkoła Murów  
	Wydatki inwestycyjne wyniosły 205.563,00 zł związane były 
z zakupem pierwszego wyposażenia o wartości 199.999,99 zł sfinansowane środkami otrzymanymi w formie dotacji. Wykonano również przyłącz energetyczny na wartość 5.563,00 zł. 
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	DZIAŁ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 172.329,00 zł 
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	MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ - dział 600 - Plan 266.440,00 – wykonanie 263.126,00 zł z tego: 
	DROGA ST.BUDKOWICE – WOJSZYN - dział 600

	DROGA DĘBINIEC  -dział  600
	DROGA GRABCZOK  -  dział  - 600
	ODBUDOWA ZNISZCZONEGO SEGMENTU DYDAKTYCZNEGO W MUROWIE 

	OŚWIETLENIE ULICZNE CZARNA WODA – dział 900 -  Plan 33.000,00 – wykonanie 31.350,00 zł - w tym ułożenie linii kablowej o długości 840 mb i założenie 5 punktów świetlnych oraz koszty nadzoru inwestorskiego.
	L.P.
	RODZAJ WYDATKU
	WYKONANIE   
	do 31.12.2005r

	 w zł 
	     Ogółem


