
ZARZĄDZENIE Nr Or 0151/39 /2006
Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Opolu informacji  o  przebiegu wykonania budżetu gminy Murów za I  półrocze  
2006 roku. 

Na podstawie art. 198 ust.1 w związku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2140; zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420 i z 2006 r. 
Nr 45 poz. 319/
zarządza się co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Murów za pierwsze półrocze 2006 roku, 
zawartą w załączniku do Zarządzenia stanowiącą integralną część, przedstawia się:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt 
Andrzej Puławski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr OR 0151/ 39 /2006
Wójta Gminy Murów
z dnia 14 sierpnia 2006

Wójt Gminy Murów 
przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Murów 

za pierwsze półrocze 2006 roku

Budżet Gminy Murów na rok 2006 po stronie dochodowej przyjęty został uchwałą Rady Gminy Murów Nr XXVIII/143/2005 z dnia  
29 grudnia 2005 roku w wysokości 9.689.480,00 zł.  

Na  dzień  30  czerwca  plan  strony  dochodowej  budżetu  po  dokonanych  zmianach  trzema  uchwałami  Rady  Gminy  i  pięcioma 
Zarządzeniami Wójta wynosi 9.695.176,00 zł.
Wprowadzone zmiany dotyczyły dotacji  na sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych, dofinansowania realizacji 
Programu Wieloletniego  „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zmiany w ustawie o zmianie imion i nazwisk na wniosek Wydziału Spraw 
Obywatelskich  i  Migracji,  dofinansowanie  świadczeń  systemu  pomocy  materialnej  dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym,  sfinansowanie 
wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100,00 zł, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 135.121,00 zł. Ponadto 
zwiększono budżet o różne rozliczenia, darowizny, zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Lp.         Dział Plan
pierwotny 

Plan po
zmianach

Wykonanie 
(zł)

% 
wykonania

Krótka informacja opisowa

1 2 3 4 5 6 7
1 010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO
283.131 283.131 0 0 Zaplanowana jest dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

na  dofinansowanie  realizacji  inwestycji  modernizacji  dróg 
dojazdowych  do  gruntów  rolnych  w  miejscowości  Dębiniec  
i  Grabczok. Wpływ nastąpi po wykonaniu zadania i  przesłaniu 
faktur łącznie z protokołem odbioru robót.
Plan uwzględnia również środki  społecznego komitetu budowy 
kanalizacji, które nie zostały przekazane na rachunek budżetu 
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2 020 LEŚNICTWO 3.000 3.000 420 14 Wpływy  z  tytułu  dzierżawy  gruntów  i  obwodów  łowieckich, 

które obejmują powierzchnię 2,260 ha.

3 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

236.841 238.911 141.087 59 W  tym  :-  36.838,25  zł  wpływy  z  tytułu  czynszu  za  lokale 
mieszkalne i użytkowe wykonane w 45 %.
Prowadzona  ewidencja  obejmuje  54  użytkowników  w  tym  
12 lokali użytkowych i 42 mieszkalnych.
Zaległości  z  tego tytułu wynoszą 46.747,09 zł  w tym -  lokale 
mieszkalne 42.229,87 zł, a lokale użytkowe 4.517,22 zł.
Na  wszystkie  zaległości  z  tytułu  niezapłaconego  czynszu 
wystawiono 15  upomnień i  sporządzono 6 wniosków do Sądu 
Rejonowego w Kluczborku celem wyegzekwowania zaległości.
Widnieje  również  nadpłata  w  wysokości  1.296,06  zł  z  tytułu 
przeprowadzonych remontów.
-  1.614,48  zł  w  tym;-  darowizna  Banku  Spółdzielczego  
w  Łubnianach,  wpłata  mieszkańców  miejscowości  Bukowo 
odszkodowanie za zniszczone mienie.
-  464,36 zł – opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie płacona 
przez 4 użytkowników.
- 2.530,63 zł - dochody z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego 
przez 18 użytkowników.
Zaległości wynoszą 983,75 zł i obejmują 4 użytkowników.
-  95.248,42  zł  -  dochody  z  tytułu  sprzedaży  składników 
majątkowych. Obecnie prowadzona jest  ewidencja dla 48 osób 
spłacających należności na raty. 
W okresie  pierwszego  półrocza  sprzedano  9  działek  o  łącznej 
powierzchni 2,0230 ha oraz jeden budynek mieszkalny spłacany 
w formie  ratalnej.  Zaległości  wynoszą  19.154,50  zł  obejmują  
8 osób. Na zaległości wysłano 10 upomnień, 1 wniosek do Sądu o 
nadanie klauzuli  wykonalności aktowi notarialnemu w zakresie 
zapłaty zalegających rat.
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- 4.390,91 zł – wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży rozłożonej 
na raty.
Zaległości  wynoszą  2.503,70  zł.  Egzekucja  prowadzona  jest 
łącznie z należnością główną.

4 750 ADMINISRTRACJA
PUBLICZNA

74.031 80.838 42.791 53 W dziale  tym  dominującą  wysokość  –  35.929,00  zł  stanowią 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji  rządowej,  oraz innych zadań 
zleconych  gminie  /34.228,00  zł/  oraz  przyjętych  na  podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej /1.701,00 zł/.
Pozostałe  dochody w kwocie 6.861,82 zł  to rozliczenie z roku 
ubiegłego,  prowizje  ze  sprzedaży  znaków  skarbowych,  5% 
dochodów  realizowanych  na  rzecz  administracji  rządowej  
– budżet państwa i inne rozliczenia jak zwrot kosztów przyjętej 
delegacji gminy partnerskiej /4.741,01 zł/.

5 751 URZĘDY 
NACZELNYCH 
ORGANÓW 
WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA 
ORAZ 
SĄDOWNICTWA

959 959 479 50 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.

6 754 BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 
I OCHRONA 
PRZECIW-
POŻAROWA

1.000 5.706 3.006 53 Wpływy  dotyczą  darowizny  na  zakup  sztandaru  dla  OSP 
Grabczok /3.000,00 zł / i inne rozliczenia /6,00 zł /.
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7 756 DOCHODY OD 

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

2.916.218 2.927.056 1.353.883 46 W  dziale  tym  skumulowane  są  niżej  wymienione  podatki  
i opłaty. Wykonanie w poszczególnych podziałkach przedstawia 
się następująco:
- 9.513,21 zł - 53% - karta podatkowa – dochód przekazywany 
przez  Urząd  Skarbowy.  Zaległości  z  tego  tytułu  wynoszą 
8.527,46 zł 
-  686.233,29 zł  –  47  % podatek  od  nieruchomości.  Zaległości 
wynoszą 490.039,96 zł od osób prawnych i 410.915,12 zł od osób 
fizycznych. 
Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono 400 upomnień, 
23  tytuły  wykonawcze,  dokonano  wpisu  hipoteki  do  księgi  
w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 
-  44.233,47  zł  -  72  %  -  podatek  rolny  –  figuruje  zaległość  
w wysokości 38.102,57 zł, 
- 60.014,25 - 52 % - podatek leśny – zaległość wynosi 133,56 zł, 
- 31.746,59 zł – podatek od środków transportowych. Ewidencja 
obejmuje 19 podmiotów w tym 53 pojazdy. 
Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.764,00 zł na które wystawiono 
2  upomnienia,  a  wierzytelność  w  kwocie  1.551,00  zł  została 
zgłoszona  w  Sądzie  Rejonowym  Wydział  Gospodarczy  
w Opolu. 
- 18.156,00 zł - 66 % - podatek od spadków i darowizn – dochód 
przekazany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 505,00 zł - 63 % - podatek od posiadania psów /zwolnieniem 
objęty jest jeden pies w gospodarstwie rolnym/.
- 6.460,00 zł - 38 % - wpływy z opłaty targowej.
-  2.630,00  zł  -  60  %  -  wpływy  z  opłaty  administracyjnej  za 
czynności urzędowe.
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- 15.924,60 zł – 28 % podatek od czynności cywilnoprawnych, 
których  przedmiotem  jest  np.  przeniesienie  własności 
nieruchomości,  prawo użytkowania  wieczystego spółdzielczego 
prawa  do  lokalu  –  na  rachunek  budżetu  gminy  właściwej  ze 
względu na miejsce położenia nieruchomości oraz przeniesienie 
własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedziby nabywcy, od umów spółki, od 
umów sprzedaży przedsiębiorstwa.
-   8.622,33 zł - 58 % - odsetki z tytułu nieterminowych płatności.
-   8.538,70 zł - 38 % wpływy z opłaty skarbowej.
- 426.842,00 zł - 42 % podatek dochodowy od osób fizycznych 
/jest  to  kwotowy  udział  gminy  we  wpływach  z  podatku 
dochodowego od 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 od 
osób  fizycznych  przekazywane  są  z  centralnego  rachunku 
bieżącego budżetu państwa.
- 34.463,93 zł - 58 % - 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 
348.941,10  zł  co  stanowi  50,84  %  wpływów,  w  podatku  od 
środków transportowych wynosi 19.319,00 zł co stanowi 60,85 % 
wpływów.  Skutki  udzielonych  umorzeń  wynoszą  710,80  zł  co 
stanowi 0,10 % wpływów, a rozłożenia na raty, odroczenia 
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terminu  płatności  wynoszą  28.669,50  zł  co  stanowi  4,17  % 
wpływów podatku.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości dokonane były Uchwałą 
Rady Gminy Nr XXVII/132/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku 
w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz 
zwolnień  od  tego  podatku.  /budowla  sieci  rozdzielczej  wody, 
odprowadzana ścieków, zajęte na placówki kulturalne, świetlice 
wiejskie związane z kulturą fizyczną i sportem, bezpieczeństwem 
przeciwpożarowym i porządkiem publicznym/.
Skutki  udzielonych  ulg,  umorzeń  i  zwolnień  za  I  półrocze 
wyniosły 110.187,80 zł  i  obejmowały 6 osób fizycznych oraz  
3 podmioty gospodarcze, a skutki decyzji wydanych przez organ 
podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej – rozłożenia na 
raty,  odroczenie  terminu  płatności  –  dla  5  osób  fizycznych 
wyniosły  23.757,90  zł  oraz  4.911,60  zł  dla  jednego  podmiotu 
gospodarczego.

8 758 RÓŻNE 
ROZLICZENIA

4.568.061 4.432.940 2.537.436 57 W tym:
-1.711.800,00 zł - 62 % - część oświatowa subwencji ogólnej,
-   762.390,00 zł - 50 % - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
-     63.246,00 zł - 50 % - część równoważąca subwencji ogólnej.

11 801 OŚWIATA I 
WYCHOWANIE

117.339 120.293 57.011 47 W tym:
-  szkoły podstawowe – 2.326,00 zł  z tego 1.254,00 zł  dotacja 
celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na 
finansowanie  wyprawki  szkolnej  obejmująca  podręczniki  do 
100,00  zł  dla  uczniów  podejmujących  naukę  w  klasach 
pierwszych  szkół  podstawowych  oraz  1.072,00  zł  różne 
rozliczenia /legitymacje, poczęstunek, złom/. 
- przedszkola – 50.947,90 zł z tego odpłatność za wyżywienie 
30.612,90 zł, opłata stała 20.335,00 zł. 
- dowóz uczniów - 3.736,92 zł  zwrot za bilety.
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12 851 OCHRONA

ZDROWIA
94.000 94.000 66.487 71 Wpływy  za  wydane  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 

alkoholowych w 13 placówkach handlu gastronomicznego oraz  
w 21 placówkach handlu detalicznego.  W pierwszym półroczu 
wydano  4  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  
w  gastronomi  i  5  zezwoleń  w  handlu  detalicznym.  Wydano  
2  zezwolenia  jednorazowe na  sprzedaż  napojów alkoholowych 
oraz jedną decyzję o wygaśnięcie zezwolenia.

13 852 POMOC 
SPOŁECZNA

1.366.000 1.442.548 586.623 41 Dochody w dziale pomocy społecznej są wyłącznie dotacjami na 
zadania zlecone i własne gmin w tym:
-  435.985,00  zł  -  środki  na  świadczenia  rodzinne,  zaliczki 
alimentacyjne  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 
- 6.000,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 
osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej, oraz 
niektóre świadczenia rodzinne,
-  78.872,00  zł  –  zasiłki  i  pomoc  w  naturze   oraz  składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 40.755,00 zł – na utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej,
-  25.011,00  zł  –  na  zakup  posiłków  i  utrzymanie  punktu 
wydawania posiłków z realizacji Rządowego Programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”.

14 854 EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

26.400 63.094 49.795 78 W tym :
- świetlice szkolne – 13.101,00 zł – odpłatność za wyżywienie,
- 36.694,00 zł - dotacja - pomoc materialna dla uczniów.

15 900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA I 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA

2.500 2.700 201 7 Rozliczenia z lat ubiegłych.



Wydatki na dzień 30 czerwca 2006 rok

Budżet po stronie wydatkowej przyjęty uchwałą Rady Gminy na kwotę 9.947.559,00 zł został zmieniony trzema uchwałami 
Rady Gminy i pięcioma Zarządzeniami Wójta.
Na dzień 30 czerwca wyniósł 10.383.826,00 zł, a wykonanie 4.444.320,31zł 

Lp. Dział Plan
pierwotny 

Plan po
zmianach

Wykonanie 
(zł)

% 
wykonania

Krótka informacja opisowa

1 2 3 4 5 6 7
1 010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO
6.490 6.490 4.930 76 Ponoszone  były  koszty  utylizacji  padliny  i  przewozu 

bezdomnych psów do schroniska – 4.120,00 zł.
Na  bieżąco  przekazywane  były  odpisy  w  wysokości  2  % 
wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej  
/zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych/.

2 600 TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ

496.882 515.082 121.297 24 W dziale tym ponoszone były wydatki na utrzymanie estetyki 
przystanków, dróg, rynku w St. Budkowicach oraz teren wokół 
Urzędu Gminy. Znaczne środki  wydano na utrzymanie dróg  
w  okresie  zimowym  –  21.125,00  zł,  dokonano  przebudowy 
drogi  gminnej  w  St.  Budkowicach  /ul.  Młyńska/  na  wartość 
47.330,00 zł, sfinansowano mapy i wypisy z rejestru gruntów 
dla  zagospodarowania  przystanku  w  miejscowości  Bukowo 
oraz zakup mieszanki bazaltowej na drogi w Radomierowicach.
W pierwszym półroczu po podpisaniu umów 17 maja 2006 r. 
przekazano  dotację  w  wysokości  38.000,00  zł  dla  Powiatu 
Opolskiego na remonty chodników w Zagwiździu 20.000,00 zł 
w Murowie 10.000,00 zł oraz w St. Budkowicach 8.000,00 zł. 
Z  zaplanowanych  wydatków  inwestycyjnych  sfinansowano 
wykonanie  map  na  modernizację  wewnętrznej  drogi  Nowe 
Budkowice /3.050,00 zł/.
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3 700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA
61.673 85.673 30.866 36 Wydatki ponoszone były na utrzymanie zasobów komunalnych 

jak:  usługi  kominiarskie,  telefoniczne,  przeglądy  kotłów 
gazowych,  założenie  książek  obiektów,  wymianę  zasilania 
tablicy licznikowej w Grabczoku, ułożono kostkę chodnikową 
i  płytki  na  podjeździe  i  schodach  w  Ośrodku  Zdrowia  
w  Murowie,  usunięto  awarię  instalacji  wodociągowej  
w Radomierowicach, awarię kanalizacji sanitarnej w Ośrodku 
Zdrowia  w  St.  Budkowicach,  dokonano  wymiany  3  okien  
w St. Budkowicach, oraz jednego okna w Kałach. Zakupiono 
materiał  na  remont  gabinetu  stomatologicznego  
w  St.  Budkowicach  /1.497,00  zł/,  gaz  do  ogrzewania  
w miejscowości Dębiniec i Bukowo / 4.910,00 zł / zakupiono 
chłodziarko-zamrażarkę  z  wpłat  własnych  dla  miejscowości 
Bukowo  oraz  ponoszono  wydatki  na  inne  drobne  zakupy 
materiałów. 
W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki 
wyniosły 5.646,00 zł i ponoszone były na: 4 opłaty szacunkowe 
wykonane  w  celu  sprzedaży  nieruchomości,  jeden  wyciąg 
zmiany  gruntów,  12  sztuk  wypisów  i  wyrysów  z  ewidencji 
gruntów oraz opłat sądowych w celu sprzedaży nieruchomości 
i regulacji stanów prawnych.

4 710 DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA

10.500 10.500 7.125 68 Finansowano  projekty  decyzji  o  warunkach  zabudowy  
i ustalenia lokalizacji.

5 750 ADMINISRTRACJA
PUBLICZNA

1.364.209 1.432.492 694.575 48 Wydatki  ponoszone  były  w  sześciu  rozdziałach  klasyfikacji 
budżetowej tj;
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75011 -  Urzędy  Wojewódzkie  -  35.929,00  zł  -  wydatki 
obejmują  zadania  zlecone  w  wysokości  34.228,00  zł  oraz 
zadania  powierzone  od  Wojewody w wysokości  1.357,00  zł. 
Otrzymane środki  w formie  dotacji  wykorzystane  zostały  na 
wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania 
zlecone i  powierzone oraz inne koszty jak delegacje  i  usługi 
serwisowe programów komputerowych.
75018  - Urzędy Marszałkowskie – przekazana została dotacja 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień z zakresu „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” 
w wysokości 24.840,25 zł.
75022  -  Rady  Gmin łączny  wydatek  54.213,95  zł  –  koszty 
bieżącej  działalności  Rady  Gminy  jak  zakupy  materiałów, 
konserwacje ksera, delegacje służbowe /1.075,22 zł / oraz diety 
radnych i sołtysów /53.138,73 zł/.
75023 - Urzędy Gmin – 570.504,90 zł – w tym wynagrodzenia i 
pochodne  kwota  503.234,00  zł.  Koszty  bieżącej  działalności 
obejmowały  opłaty  telekomunikacyjne,  pocztowe,  serwisowe 
monitoringu  i  konserwacji  mienia,  aktualizacji  
i  serwis  programów  komputerowych  delegacji  służbowych  
i ryczałtów. W okresie pierwszego półrocza dokonano zakupów 
takich  jak:  dwie  drukarki,  kserokopiarkę,  środki  czystości, 
druki, tonery, opał i inne drobne materiały
75075 –  Promocja  jednostek  samorządu  terytorialnego  
-  8.466,33 zł  –  sfinansowano koszty wizyty delegacji  gminy 
partnerskiej  oraz  zakupy  związane  z  organizacją  festynów  
i zawodów.
75095 - Pozostała działalność - 620,96 zł - zakupy czasopisma 
„Beczka” i inne opłaty.
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6 751 URZĘDY 

NACZELNYCH 
ORGANÓW 
WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA 
ORAZ 
SĄDOWNICTWA

959 959 239 25 Wydatki  ponoszone  były  w  rozdziale  Urzędy  naczelnych 
organów  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa  
z zakresu zadań zleconych związane z  zakupami i  usługami, 
celem aktualizacji rejestru wyborców.

7 754 BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I 
OCHRONA 
PRZECIW-
POŻAROWA 

110.360 119.560 66.198 55 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki poniesione w okresie od 2.01.2006 r. do 30.06.2006 r. 
były związane z utrzymywaniem gotowości bojowej jednostek 
OSP do akcji gaśniczych. Plan po zmianach wynosi 112.360,00 
zł z czego do połowy roku wydatkowano 66.400,60 zł.
Poniżej  przedstawiono  wydatki  poszczególnych  jednostek  
z  czego  na  wyposażenie  i  usługi  wydatkowano  do  dnia 
30.06.2006r.: 23.259,65 zł z 36.259,00 zł przyznanych środków 
w zmienionym planie.

OSP Bukowo
Plan: 8.855,80 zł, wykonanie - 7.764,98 zł.
Zakupiono  drzwi  aluminiowe  do  świetlicy,  opony  do  wozu 
bojowego  wraz  z  usługą  montażu  i  wyważania,  tablicę 
informacyjną, naklejki z herbem Gminy Murów na drzwi wozu, 
części  do  motopompy,  oznaczenia  funkcyjne,  oświetlenie 
ostrzegawcze do wozu bojowego.

OSP Dębiniec
Plan: 4.475,00 zł, wykonanie - 640,89 zł.
Zakupiono węże W52 i W75, naklejki z herbem Gminy Murów 
na drzwi wozu.
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OSP Grabczok 
Plan: 6.310,00zł -  wykonanie - 5.258,57 zł.
Zakupiono  bramę  garażową  i  naklejki  na  drzwi  wozu 
bojowego.

OSP Radomierowice
Plan: 4.385,80 zł -  wykonanie - 2.639,15zł. 
Zakupiono  akumulatory,  blachy  i  farby  do  remontu  wozu, 
naklejki na drzwi wozu bojowego, dresy dla MDP, węże W52 
i W75 oraz wykonano numery operacyjne i mapy niezbędne do 
rozbudowy remizy. 

OSP Stare Budkowice
Plan: 4.575,80 zł - wykonanie - 2.799,33 zł.
Zakupiono akumulator do motopompy, naklejki na drzwi wozu 
bojowego,  3  kpl  ubrań  bojowych,  ubrań  ochronnych  dla 
strażaków, 3 szt gaśnic ABC. 

OSP Zagwiździe
Plan: 7.790,80 zł -  wykonanie - 4.156,73 zł.
Zakupiono lampy do oświetlenia placu przed remizą, opony do 
wozu bojowego,  tarcze  do  piły,  oznaczenia  funkcyjne,  znaki 
ochrony. 
Ponadto  poniesiono  inne  koszty  związane  z  działalnością 
jednostek  OSP  nieprzypisane  poszczególnym  jednostkom  
o łącznej wartości 42.380,59 zł w skład której wchodził zakup:
- paliwo – 3.407,55 zł
- pieczątki zarządu – 240,00 zł
- zawody i ćwiczenia – 1.943,00 zł
- turniej wiedzy – 768,78 zł



1 2 3 4 5 6 7
- ekwiwalent za akcje i szkolenia – 1.050,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 566,71zł
- zakup energii i wody – 3.786,62 zł
- rozmowy telefoniczne – 379,09 zł
-  usługi  kominiarskie  i  opróżnianie  pojemników na  śmieci  - 
227,99 zł
- zjazd gminny ZOSP RP – 988,00 zł
- badania lekarskie – 200,00 zł
- badania techniczne samochodów – 592,50 zł
-  wynagrodzenie  kierowców,  komendanta  i  świetlicowych  - 
13.854,31 zł
- sztandar dla OSP Grabczok– 3.500,00 zł
- ubezpieczenia – 5.854,00 zł
- instalacja DSP-52 w OSP Grabczok – 2.000,80 zł
- wykonanie map do rozbudowy strażnic – 117,98 zł
- wykonanie numerów operacyjnych – 240,34 zł
- wykonanie naklejek z herbem gminy – 170,80 zł
- wymiana opon w wozie bojowym OSP Bukowo – 1.211,12 zł
- przegląd systemu DSP-52 w strażnicach – 1.281,00 zł. 

OBRONA CYWILNA
Wydatki poniesione w okresie od 02.01.06 r. do 30.06.06 r. były 
związane  z  konserwacją  sprzętu  obrony  cywilnej  oraz 
wyposażeniem  Gminnego  Zespołu  Reagowania  w  niezbędny 
sprzęt. Plan finansowy na 2006 r. wynosi: 1.500,00 zł z czego 
wydatkowano: 557,76 zł.

Środki zlecone 1.000,00 zł:
- wykonanie wiosennego przeglądu sprzętu OC – 300,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji (pędzel, talk) – 
18,77 zł.
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Środki własne 500,00 zł:
-zakup faksu dla GZR – 199,00 zł
-zakup taśmy termicznej do faksu – 39,99 zł

8 756 DOCHODY OD 
OSÓB PRAWNYCH 
OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH 
JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ 

70.237 70.237 25.341 36 Ewidencjonowane  są  koszty  związane  z  poborem  podatku  
w  gminie  –  wynagrodzenia  inkasentów za  inkaso  podatków, 
opłat  i  niepodatkowych  należności  budżetowych,  zakup 
druków,  formularzy  podatkowych,  usług  pocztowych  
i  bankowych  związanych  z  rozliczeniem  podatków,  opłat  
i niepodatkowych należności budżetowych, koszty komornicze 
i opłaty sądowe za wpis hipoteki.

9 757 OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO

60.675 60.675 24.661 41 Wydatki  w  tym  dziale  związane  są  ze  spłatą  odsetek  od 
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Spłaty dokonywane są zgodnie z planem.
Na 30 czerwca 2006 roku figurują dwa zobowiązania –jedno  
w Banku Spółdzielczym Łubniany w wysokości 506.428,00 zł 
oraz  921.000,00  zł  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10 758 RÓŻNE 
ROZLICZENIA

27.000 27.000 - 0 Nie dokonano podziału rezerwy budżetowej.

11 801 OŚWIATA I 
WYCHOWANIE

4.514.505 4.516.359 2.357.204 52 Dział ten jest zbiorem sześciu rozdziałów.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

-1.144.059,49  zł  są  to  wydatki  dwóch  szkół  podstawowych  
w tym - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 844.485,62 zł, co 
stanowi 73,81 % ogółu wydatków szkół.
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SZKOŁA MURÓW
Na plan  1.224.594,00  zł  wydatkowano  652.111,04  zł  w tym 
wynagrodzenia i pochodne 494.834,52 zł tj. 75,88 % wydatków 
ogółem, a kwota 157.276,52 zł to pozostałe wydatki bieżące,  
z tego dokonane były zakupy jak:
olej opałowy w ilości 22.000 litrów, środki czystości, niezbędne 
materiały  biurowe,  aktualizacja  poradników  
i  programów  do  administrowania  placówki,  okablowanie 
niezbędne do podłączenia Internetu na wszystkie  komputery  
w  szkole,  środki  dydaktyczne  i  akcesoria  komputerowe 
niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
Usługi remontowe i pozostałe usługi to;
 koszty utrzymania konserwacji kotłowni olejowej, dźwigu dla 
niepełnosprawnych,  kserokopiarek,  sprzętu  komputerowego 
zgodnie  z  gwarancją  i  obowiązującymi  przepisami,  ponadto 
finansowano  roboty  elektryczne,  wykonanie  pomiarów 
elektrycznych  w  sali  gimnastyki  korekcyjnej,  oświetlenie 
zewnętrzne,  przepłukiwanie  kanalizacji,  usługi  kominiarskie, 
opłaty  abonamentowe,  koszty  awarii  systemu  monitoringu  
i  alarmu,  usługi  pocztowe,  internetowe,  bhp,  konserwacja 
sprzętu  przeciwpożarowego,  odśnieżanie  dachów  w  okresie 
zimowym, przygotowano dokumentację  techniczną niezbędną 
do  przeprowadzenia  procedury  przetargowej  na  remont  sali 
gimnastycznej.
Inne  koszty związane  z  eksploatacją  szkoły to  ubezpieczenie 
budynków  i  wyposażenia,  koszty  zużycia  energii,  wody, 
wyjazdów  służbowych  związanych  z  licznymi  kursami, 
szkoleniami,  naradami  jak  również  zwrotem  50  %  kosztów 
przejazdów nauczycieli środkami PKP. 32.767,00 zł przekazano 
na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  zgodnie  z 
preliminarzem i obowiązującym regulaminem.
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SZKOŁA ST.BUDKOWICE
Na plan 897.589,00  zł  wydatkowano -  490.367,45  zł  w tym 
wynagrodzenia i pochodne 349.651,10 zł tj. 71,30 % wydatków 
bieżących, a kwota 140.716,35 zł to pozostałe wydatki bieżące 
z  tego  zakupiono  26,81  ton  węgla,  2  tony  miału  artykuły 
biurowe,  odtwarzacz  DVD  i  drobne  materiały  jak  farby, 
materiały diagnostyczne. 
Wykonane  usługi  to  okresowa  kontrola  stanu  technicznego 
obiektów,  ośnieżanie  dachów,  konserwacja  ksera,  usługi 
kominiarskie, telefoniczne, internetowe, nadzoru i monitoringu, 
prowadzenie  spraw  bhp.  W  okresie  pierwszego  półrocza 
dokonano  modernizacji  kotłowni  z  wymianą  pieców  c.o. 
montaż grzejnika w sali gimnastycznej.
Wydatkowano  również  środki  na  wypłatę  dodatków 
mieszkaniowych i wiejskich, fundusz świadczeń socjalnych – 
łącznie – 45.613,00 zł. 
W  rozdziale  tym  finansowana  była  wyprawka  szkolna  w 
kwocie 1.581 zł obejmująca podręczniki szkolne.
Rozdział 80104 - PRZEDSZOLA 
Łączny  wydatek  586.067,08  zł  w  tym  wynagrodzenie  – 
427.227,29 zł – stanowią 72,89 % ogółu wydatków.
PRZEDSZKOLE MURÓW
Poza  wydatkami  osobowymi  w  wysokości  133.685,50  zł, 
dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi 6.121,11 zł, funduszem 
świadczeń  socjalnych  9.811,00  zł  finansowano  zakup  oleju 
opałowego i węgla /10.378,00zł/, materiały do przeprowadzenia 
remontu,  montażu  systemu  alarmowego,  zakupiono  program 
antywirusowy,  środki  czystości,  regał  do  magazynu, 
czasopisma, artykuły biurowe, zabawki i pomoce naukowe.
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Dokonano wymiany drzwi ewakuacyjnych i  okna,  wykonano 
wentylację  sal  i  łazienek,  ponadto  finansowano  usługi 
transportowe,  wywozowe,  opłaty  pocztowe,  telefoniczne, 
internetowe,  kominiarskie,  przeglądy  techniczne,  usługi 
konserwacyjne  oraz  montaż  systemu  alarmowego,  opłaty 
radiofoniczne i ubezpieczenie mienia.

PRZEDSZKOLE ZAGWIŹDZIE
Poza  wydatkami  osobowymi  99.791,40  zł,  dodatkami 
mieszkaniowymi i wiejskimi 3.892,20 zł, funduszem świadczeń 
socjalnych  –  7.576,00  zł  finansowano  zakup  7  ton  węgla, 
odkurzacza  i  innych  materiałów  jak  wyposażenie  kuchni, 
materiały hydrauliczne do bieżącego remontu, zabawki i inne.
Wykonane  usługi  to  przeglądy,  konserwacje,  usługi 
kominiarskie,  telefoniczne,  internetowe,  monitoringu, 
odśnieżanie placu.
Inne koszty związane z eksploatacją placówki to ubezpieczenie 
mienia, koszty zużycia energii, wody, podróże służbowe.

PRZEDSZKOLE ST.BUDKOWICE
Wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, odpis na fundusz 
świadczeń  socjalnych  w  pierwszym  półroczu  wyniosły  – 
215.556,59  zł,  a  na  pozostałe  koszty  związane  z  bieżącą 
działalnością  wydano  39.619,29  zł  z  tego  zakupiono  miał  
w ilości 15,79 tony, węgiel w ilości 5,6 tony, 23 m2 wykładziny 
dywanowej,  środki  czystości,  doposażono kuchnie  w garnki  
i naczynia, zregenerowano 2 tunery i zakupiono tusz, materiały 
biurowe, druki, roletę do okna magazynu żywności, paliwo do 
kosiarki,  farby  do  malowania,  gry  dydaktyczne  
i 2 książki, dokonano remontu posadzki i wyłożono wykładzinę 
PCV na gorąco.
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Ponadto  finansowano  badania  profilaktyczne,  okresowe, 
kontrolne,  prowadzenie  spraw  bhp,  rozmowy  telefoniczne, 
wywozy śmieci i ścieków, usługi kominiarskie.

Rozdział 80110 – GIMNAZJUM
W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 504.819,69 zł w tym 
wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, odpisy na fundusz 
świadczeń socjalnych łącznie 443.464,15 zł, pozostałe wydatki 
to kwota 61.355,54 zł, które wydano na zakup 16,8 ton miału, 
2  tony  węgla,  sprzęt  komputerowy,  oprogramowanie 
antywirusowe, krawężniki i  kostkę brukową w ilości 130 m2, 
cement,  tablice  informacyjne,  środki  czystości,  artykuły 
biurowe,  paliwo,  naprawy  i  konserwacje  ksera,  badania 
sanitarno-epidemiologiczne,  usługi  lekarskie,  telefoniczne, 
informatyczne,  monitoringu,  odśnieżanie  dachów,  wykonano 
instalację  antenową,  pomiary  oświetlenia,  remont  instalacji 
elektrycznej,  uzupełniono oświetlenie w klasach i  korytarzu , 
dokonano  wymiany  pompy  centralnego  ogrzewania,  ułożono 
kostkę na placu szkolnym oraz zabetonowano słupki do kosza 
i  siatki,  wykonano ogrodzenie w wysokości  4  m i  długości  
14 m od ulicy.

Rozdział 80113 – DOWORZENIE UCZNÓW DO SZKÓŁ - 
94.168,49 zł 
Zamieszczone  są  wydatki  związane  z  obsługą  GIMBUSA, 
usługami remontowymi i naprawczymi jak wymiana resorów, 
skrzyni biegów, opon i akumulatora. 
Dokonano  opłaty  za  przewozy  dzieci,  ubezpieczenie 
samochodów, finansowano opiekuna w czasie przewozu dzieci.
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Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 
                             NAUCZYCIELI– wydatkowano 7.111,00 zł
Zgodnie  z  podpisanym  porozumieniem  z  Gminą  Opole  od  
2003 roku na doradztwo zawodowe nauczycieli przekazywana 
jest 1/12 część z 35 % planu miesięcznie.
Ponadto finansowane były szkolenia metodyczne nauczycieli. 

Rozdział  80195  –  POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ  – 
20.978,00 zł
Wydatek  dotyczy  odpisu  na  fundusz świadczeń  socjalnych 
nauczycieli emerytów, który został przekazany w 75 % planu na 
wyodrębniony rachunek bankowy. 

12 851 OCHRONA
ZDROWIA

94.000 94.000 40.636 43 Wydatki  w  tym  dziale  realizowane  są  zgodnie  z  przyjętym 
programem  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  
w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz 
zwalczaniu narkomanii.

Rozdział 85153 – 487,83 zł – zakupiono 15 sztuk testów do 
badania  na  obecność  narkotyków  oraz  sfinansowano  koszt 
szkolenia w zakresie zapobiegania narkomanii, rozpoznawania 
osób  uzależnionych,  przeciwdziałania  mające  na  celu 
zmniejszenie zagrożenia patologią.

Rozdział  85154 –  40.148,45  zł  wydatki  ponoszone  na  diety 
członków GKRPA /7.148,00 zł/, wynagrodzenia prowadzących 
zajęcia  w  świetlicach  środowiskowych  w Radomierowicach  
i  Grabczoku  oraz  za  zajęcia  popołudniowe  rekreacyjno-
sportowe  w  szkołach  i  w  czasie  ferii  zimowych  
/12.150,00 zł/, zakupy materiałów /17.579,00 zł/ w tym;
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gry, stół do tenisa stołowego, artykuły spożywcze, chemiczne, 
zakupiono  program  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”,  medale, 
dyplomy,  puchary  dla  uczniów szkół  i  gimnazjum biorących 
udział  w  szkolnych  olimpiadach  i  międzyszkolnych 
rozgrywkach  sportowych,  materiały  do  przeprowadzenia 
remontu płyty boiska w St.  Budkowicach. Wykonano remont 
instalacji elektrycznej i prace kontrolno-pomiarowe w świetlicy 
w  Zagwiździu.  Ponadto  finansowano  szkolenia  i  zwroty 
kosztów podróży.

13 852 POMOC 
SPOŁECZNA

1.804.503 1.922.351 722.172 38 W  dziale  tym  jak  wynika  z  brzmienia  nazwy  przeważają 
wypłaty  zasiłków   -  554.772,00  zł  które  stanowią  76,81  % 
wszystkich wydatków.
Wydatki  w poszczególnych rozdziałach  przedstawiają  się  jak 
niżej:
Rozdział  -  85212 –  świadczenia  rodzinne  -  413.729,97  zł 
Wypłacono  5.335  zł  zasiłków  rodzinnych  i  dodatków  do 
zasiłków rodzinnych dla 314 rodzin, dla 16 rodzin wypłacono 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Dodatkowo  w  rozdziale  tym  ponoszone  są  koszty  obsługi 
świadczeń rodzinnych w wysokości 3 % wypłaconych zasiłków 
wraz  ze  składkami  ZUS  co  stanowi  9.731,28  zł  w  tym 
wynagrodzenia 5.975,00 zł.
Finansowano również zakupy materiałów biurowych, szkolenia 
i usługi informatyczne. Całość środków wydatkowano z dotacji 
przyznanej na zadania zlecone.

Rozdział 85213 – 3.270,79 zł – opłacono składkę zdrowotną za 
podopiecznych  pobierających  zasiłki  stałe  i  świadczenia 
pielęgnacyjne  /środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /.

1 2 3 4 5 6 7



Rozdział  85214 –  Zasiłki  pomoc  w  naturze  –  łącznie 
wydatkowano – 111.651,40 zł z tego ze środków przyznanych 
w formie dotacji na zadania zlecone 21.166,00 zł, z dotacji na 
zadania  własne   42.473,28  zł  oraz  ze  środków  własnych  
w wysokości 48.012,12 zł .
W  rozdziale  tym  wypłacono  10  osobom  zasiłki  stałe  
/55 świadczeń/, zasiłki okresowe dla 55 rodzin /240 świadczeń/ 
i  14  osobom  wypłacono  zasiłki  celowe.  Pobyt  
w  Domu  Pomocy  Społecznej  opłacono  dla  trzech 
podopiecznych na ogólną kwotę 15.687,20 zł.

Rozdział  85215 –  dodatki  mieszkaniowe  finansowane  
w ramach środków własnych - 20.897,34 zł. 
Łącznie udzielono pomocy 37 rodzinom w tym:
- mieszkania spółdzielcze – 35 rodzin / 185 zasiłków/
- mieszkania komunalne – 2 rodziny / 12 zasiłków/

Rozdział – 85219 – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 
89.242,76 zł z tego wynagrodzenia i pochodne  - 71.558,35 zł w 
tym:
- ze środków własnych – 38.586,76 zł.
- dotacji – 32.971,59 zł
-  pozostałe  wydatki  –  17.684,41  zł  wykorzystano na zakupy 
materiałów  biurowych,  opłacono  prenumeratę  czasopism, 
aktualizację  programów  komputerowych,  usługi  telefoniczne, 
informatyczne,  szkolenia,  opłaty  za  prowadzenie  rachunku 
bankowego,  koszty  delegacji  i  ryczałtu  oraz  odpis  na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
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Rozdział 85228 – 41.002,00 zł jest to kwota dotacji przekazana 
na utrzymanie stacji CARITAS w Zagwiździu.

Rozdział  85295  –  Pozostała  działalność  –  42.378,02  zł  – 
opłacono obiady w szkołach,  przedszkolach i  gimnazjum dla 
116 dzieci z 62 rodzin / łącznie 9.676 świadczeń /, doposażono 
stołówkę szkolną w szkole podstawowej w Murowie poprzez 
zakup patelni elektrycznej.
Z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych wypłacono 
wynagrodzenia dla trzech pracowników i opłacono składki na 
łączną kwotę 4.488,77 zł. 

14 854 EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

96.488 133.182 78.013 59 Rozdział 85401 świetlice  szkolne – 44.940,86 zł.  Ponoszone 
wydatki  to  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  – 
24.745,43  zł,  koszt  zakupu  artykułów  żywnościowych  – 
11.514,21 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.734,22 zł związane 
były  z  zakupami  materiałów,  kosztem  zużycia  energii, 
ubezpieczeniem mienia.
Wydatek  inwestycyjny  wyniósł  5.947,00  zł  na  zakup 
wyparzacza  elektrycznego  do  świetlicy  szkolnej  
w St. Budkowicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 33.071,60 zł
Stypendia  szkolne  otrzymało  129  dzieci.  Wysokości 
stypendiów były zróżnicowane i wynosiły 44,80 zł,  50,40 zł, 
56,00 zł. Jedno dziecko otrzymało zasiłek szkolny w wysokości 
250,00 zł. 

15 900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA I 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA

928.812 965.512 141.220 15 Dział ten obejmuje 6 rozdziałów:
Rozdział  90001 –  Gospodarka  ściekowa  i  ochrona  wód  – 
wydatki  wyniosły  27.412,00  zł  z  czego  finansowano 
opracowanie projektu i mapy do celów projektowych.
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Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 12.149,57zł. Środki 
wydatkowano  na  opróżnianie  pojemników  do  selekcyjnej 
zbiórki  odpadów  oraz  pojemników  z  terenów 
administrowanych przez gminę, zakup pojemników i worków 
na śmieci. 
Koszty  monitoringu  to  jest  analiza  wód,  gleby  i  gazów 
wyniosły 3.385,00 zł. 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  - 
1.182,85 zł.  
Celem utrzymania estetyki terenów, wykoszono place gminne 
i dokonano wycinki wiatrołomów.
Rozdział  90005 –  Ochrona  powietrza  atmosferycznego  
i klimatu – 353,78 zł.
Wydanie opinii sanitarnej oraz zakup materiałów ochronnych .

Rozdział  90015 -  Oświetlenie  ulic,  placów  i  dróg  
– 97.704,98 zł.
Wydatki  bieżące  obejmowały  opłaty  za  energię  elektryczną 
oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją punktów świetlnych, 
wykonanie  aktualizacji  mapy  do  celów  projektowych  oraz 
zakup skrzynki na sterownik.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.416,91 zł wydatki 
związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

16 921 KULTURA I 
OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

191.766 315.254 80.183 25 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 
wydatki  wyniosły  –  8.164,66  zł  w  tym  wynagrodzenia  
z  pochodnymi  świetlicowych  /Radomierowice,  Grabice, 
Zagwiździe i  Kały/ -  3.586,04 zł,  zakupy środków czystości, 
koszty  zużycia  energii,  usługi  kominiarskie,  wywozy  śmieci, 
abonamenty to koszt -1.368,25 zł.
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W  okresie  pierwszego  półrocza  poniesiono  wydatek 
inwestycyjny  w  wysokości  3.210,37  zł  na  wykonanie 
kosztorysu  i  przedmiotu  robót,  wykonanie  map,  wypisów  
z  rejestru  do  celów  projektowych  oraz  projekt  ogrzewania 
świetlicy wiejskiej w Zagwiździu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 67.928,43 zł.
Wydatki  w  tym  rozdziale  to  wynagrodzenia  i  pochodne  od 
wynagrodzeń  pracowników  zatrudnionych  w  Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Murowie z siedzibą w Zagwiździu oraz 
w filii Murów i St.Budkowice, dokonano zakupu opału w ilości 
6 ton w Zagwiździu, 1.800 litrów oleju w Murowie na łączną 
wartość 6.302,00 zł. 
Na  zakup  książek  wydano  6.808,00  zł,  ponadto  były 
dokonywane  zakupy:  środki  czystości,  czasopisma,  program 
antywirusowy, materiały biurowe i inne.
Wykonane usługi  to przeglądy i  naprawy gaśnic,  odśnieżanie 
dachów,  usługi  kominiarskie,  telefoniczne,  wywóz  śmieci, 
szkolenia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 
3.461,07 zł, w tym wynagrodzenie opiekuna zabytków, koszty 
wykonania  kart  adresowych  zabytków  oraz  wykonanie 
kosztorysu  na  remont  –  adaptacje  małej  młotowni  
w Zagwiździu.

Rozdział  92195 –  Pozostała  działalność  –  629,04  zł  
–  dokonano  zakupu  paliwa,  materiałów  i  sprzętu  do 
porządkowania sołectwa Murów.
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17 926 KULTURA 
FIZYCZNA I SPORT

108.500 108.500 49.660 46 Wydatki  dotyczą  utrzymania  obiektów  sportowych  oraz 
przekazania  dotacji  dla  Gminnego  Zrzeszenia  Ludowych 
Zespołów Sportowych w wysokości 35.520,00 zł. 
Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych to :
- wynagrodzenia gospodarzy boisk – 5.709,42 zł.
- energia - 1.767,17 zł.
Wydatki  na  obiektach  w  poszczególnych  miejscowościach 
przedstawiały się jak niżej;
 - Radomierowice -468,00 zł – dokonano zakupu materiałów: 
wapno, nawóz, farby, gniazdka.
-  St.  Budkowice-  2.963,00  zł  –  dokonano  zakupu  żwiru  na 
remont boiska, olej napędowy, regał do szatni.
-  Murów  –  3.232,80  zł  –zakupiono  olej  opałowy,  nawóz, 
siewnik do nawozów, trawę farby, zamek GERDA, materiały 
do wymiany instalacji  wodnej,  podłączenie pralki.  Dokonano 
podłączenia  wody  do  obiektu  oraz  wymianę  zużytej  sieci 
wodnej. 

Na  dzień  30  czerwca  2006  roku  ewidencja  księgowa  zawiera  zobowiązania  niewymagalne  w  wysokości  22.908,44  zł  które  nie  zostały 
uregulowane ze względu na zbyt późny termin wpływu faktur. Szczegółowy podział zobowiązań zgodnie z ewidencją zamieszczony został  
w sprawozdaniu Rb 28, zobowiązania dotyczą działalności bieżącej.
Ponadto figuruje niespłacone zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w ogólnej wysokości 1.427.428,00 zł co stanowi 14,72 % 
dochodów jednostki w roku bieżącym.
Nadmienia się, że organ stanowiący nie tworzył jednostek budżetowych, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych ani jednostek 
zobowiązanych do przedstawienia sprawozdań, o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych.



            ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW

    BUDŻETU GMINY MURÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 ROKU

w zł
     Z TEGO

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN
WYKONANIE

 

WYDATKI
W  TYM

WYDATKI

    

 WYDATKÓW 
OGÓŁEM

% BIEŻĄCE wynagrodzeni
a i pochodne 

od 
wynagrodzeń

dotacje Wydatki 
związane 

z 
realizacją 

zadań 
zleconych

wydatki 
na 

obsługę 
długu

MAJĄTKOWE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10  Rolnictwo i łowiectwo              6 490                 4 930      76              4 930                    -                  -                -               -                    - 

 1030 Izby rolnicze              2 100                    810      39                  810      

 1095 Pozostała działalność              4 390                 4 120      94              4 120      

600  Transport i łączność          515 082            121 297      24          118 247         11 230       38 000                -               -           3 050    

 60014 Drogi publiczne powiatowe            38 000              38 000    100            38 000     38 000    

 60016 Drogi publiczne gminne          141 428              80 247      57            80 247         11 230        

60017 Drogi wewnętrzne          335 654                 3 050        1                       -               3 050    

700  Gospodarka 
mieszkaniowa

           85 673              30 866      36            30 866           1 968                  -                -               -                    - 

 70004 Różne  jednostki  obsługi 
gospodarki  mieszkaniowej 
i komunalnej

           68 573              25 320      37            25 320           1 968        

70005 Gospodarka    gruntami 
i nieruchomościami

           17 100                 5 546      32              5 546      

710  Działalność usługowa            10 500                 7 125      68              7 125                    -                  -                -               -                    - 

 71095 Pozostała działalność            10 500                 7 125      68              7 125      
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750  Administracja publiczna      1 432 492            694 575      48          669 735      503 234       24 840     34 228          -         24 840    

 75011 Urzędy wojewódzkie            72 888              35 929      49            35 929         34 603         34 228   
 75018 Urzędy marszałkowskie            49 453              24 840      50      24 840           24 840    

 75022 Rady Gmin          121 608              54 214      45            54 214      
 75023 Urzędy Gmin      1 168 813            570 505      49          570 505      468 118        

 75075 Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego

           15 750                 8 466      54              8 466              513        

 75095 Pozostała działalność              3 980                    621      16                  621      

751  Urzędy naczelnych 
organów władzy 

państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 

sądownictwa

                 959                    239      25                  239                    -             -          239               -                    - 

 75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej,  kontroli 
i ochrony prawa 

                 959                    239      25                  239            239   

754  Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciw 

pożarowa

         119 560              66 198      55            66 198         19 479             -                -               -                    - 

 75412 Ochotnicze Straże Pożarne          118 060              65 640      56            65 640         19 179        

 75414 Obrona cywilna              1 500                    558      37                  558              300        

756  Dochody od osób 
prawnych od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek osobowości 
prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

           70 237              25 341      36            25 341         17 461             -                -               -                    - 

 75647 Pobór  podatków,  opłat  i 
niepodatkowych  należności 
budżetowych

           70 237              25 341      36            25 341         17 461        
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757  Obsługa długu 

publicznego
           60 675              24 661      41            24 661                    -                  -                -    24 661                    - 

 75702 Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego

           60 675              24 661      41            24 661       24 661  

758  Różne rozliczenia            27 000                          
-    

                       -                    -                  -                -               -                    - 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe            27 000                          
-    

                -      

801  Oświata i wychowanie      4 516 359         2 357 204      52      2 357 204   1 678 844                  -                -               -                    - 

 80101 Szkoły podstawowe      2 123 764         1 144 060      54      1 144 060      844 485        

80104 Przedszkola      1 173 532            586 067      50          586 067      427 227        

80110 Gimnazja          976 042            504 820      52          504 820      391 324        

 80113 Dowożenie uczniów do 
szkół

         193 300              94 168      49            94 168         15 808        

 80146 Dokształcenie i 
doskonalenie nauczycieli

           20 750                 7 111      34              7 111      

 80195 Pozostała działalność            28 971              20 978      72            20 978      

851  Ochrona zdrowia            94 000              40 636      43            40 636         12 150                  -                -               -                    - 

 85153 Zwalczanie narkomanii              5 000                    488                   488      

 85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

           89 000              40 148      45            40 148         12 150        

            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852  Pomoc społeczna      1 922 351            722 172      38          722 172         88 524       41 002  438 167               -                    - 

 85212 Świadczenia  rodzinne  oraz 
składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne  i  rentowe  z 
ubezpieczenia społecznego

     1 076 000            413 730      38          413 730         12 477      413 730   

 85213 Składki  na  ubezpieczenia 
zdrowotne  opłacane  za 
osoby  pobierające  niektóre 
świadczenia  z  pomocy 
społecznej

           12 000                 3 271      27              3 271         3 271   

 85214 Zasiłki  i  pomoc  w  naturze 
oraz  składki  na 
ubezpieczenia społeczne 

         324 900            111 651      34          111 651       21 166   

 85215 Dodatki mieszkaniowe            60 000              20 897      35            20 897      

 85219 Ośrodek Pomocy 
Społecznej

         200 203              89 243      45            89 243         71 558        

 85228 Usługi  opiekuńcze  i 
specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze

           82 000              41 002      50            41 002     41 002    

 85295 Pozostała działalność          167 248              42 378      25            42 378           4 489        

854  Edukacyjna opieka 
wychowawcza

         133 182              78 013      59            72 066         24 745                  -                -               -           5 947    

 85401 Świetlice szkolne            94 488              44 941      48            38 994         24 745                 5 947    

 85415 Pomoc  materialna  dla 
uczniów

           38 694              33 072      85            33 072      
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900  Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

         965 512            141 220      15          113 808           2 122                  -                -               -         27 412    

 90001 Gospodarka  ściekowa 
i ochrona wód

         715 582              27 412        4              27 412    

 90002 Gospodarka odpadami            34 500              12 149      35            12 149      

 90004 Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach

             3 000                 1 183      39              1 183      

 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

             3 000                    354      12                  354      

 90015 Oświetlenie  ulic,  placów 
i dróg

         203 730              97 705      48            97 705      

 90095 Pozostała działalność              5 700                 2 417      42              2 417           2 122        

921  Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

         315 254              80 183      25            76 973         50 554                  -                -               -           3 210    

 92109 Domy  i  ośrodki  kultury, 
świetlice i kluby

         137 000                 8 165        6              4 955           3 586                 3 210    

 92116 Biblioteki          148 794              67 928      46            67 928         44 144        

 92120 Ochrona  i  konserwacja 
zabytków

             9 900                 3 461      35              3 461           2 824        

 92195 Pozostała działalność            19 560                    629        3                  629      

926  Kultura fizyczna i sport          108 500              49 660      46            49 660           5 709       35 520                -               -                    - 

 92601 Obiekty sportowe            49 300              14 140      29            14 140           5 709        

 92605 Zadania  w  zakresie  kultury 
fizycznej i sportu

           59 200              35 520      60            35 520     35 520    

  R A Z E M    10 383 826         4 444 320      43      4 379 861   2 416 020     139 362  472 634    24 661         64 459    
            



OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU
NA 30 CZERWCA 2006 ROKU

1 2 3 4 5 6 7 8
Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

Dochody 9.695.176 4.839.220 49,90 Wydatki 10.383.826 4.444.320 42,80

Przychody 1.319.644 641.260 48,60 Rozchody 630.994 315.497 50,00

Ogółem 11.014.820 5.480.480 49,80 11.014.820 4.759.817 43,20



REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

za pierwsze półrocze 2006 roku.

Gmina Murów otrzymała  środki  na  zadania  zlecone  w ogólnej  wysokości  503.292,00  zł,
z planu 1.219.445,00 zł  i  w okresie pierwszego półrocza wydatkowała  472.633,76 zł   tj. 
38,76 % w stosunku do planu.

Dział Rozdział Plan
Wykonanie 
dochodów

Wykonanie 
wydatków

Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń

750 75011 69.486,00 34.228,00 34.228,00 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                       33.246,00 

751 75101 959,00 479,00 239,00

754 75414 1.000,00 - -

852 85212 1.076.000,00 435.985,00 413.729,97 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                       12.477,18 

85213 12.000,00 6.000,00 3.270,79

85214 60.000,00 26.600,00 21.166,00

852 1.148.000,00 468.585,00 438.166,76

RAZEM

1.219.445,00 503.292,00 472.633,76
w tym wynagrodzenia i pochodne

                                  45.723,18

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

W ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są zasiłki i pomoc 
w  naturze,  oraz  świadczenia  rodzinne  ,  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego. 

W zakresie Obrony Cywilnej poniesione wydatki,  będą zrefundowane z przyznanej 
dotacji  po  przesłaniu  kserokopii  faktur  z  tytułu  poniesionych  wydatków  ze  środków 
własnych.



INFORMACJA O PRZEBIEGU INWESTYCJI

Lp. Nazwa zadania PLAN WYKONANIE KRÓTKA INFORMACJA OPISOWA

1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Grabczok

128.452,00 - Na modernizację drogi nie przyznano jeszcze dotacji.

2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Dębiniec

196.002,00 - Zadanie to jest w trakcie realizacji.

3 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Nowe Budkowice

11.200,00 3.050,00 Finansowano wykonanie map do celów projektowych.

4 Budowa kanalizacji sanitarnej
Zagwiździe II etep

665.582,00 - Zadanie oczekuje na przyznanie środków w formie dotacji.

5 Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Stare
Budkowice wraz z tranzytem Zagwiździe-
-Stare Budkowice

34.000,00 27.412,00 Wykonano  mapy  do  celów  projektowych,  finansowano 
opracowanie projektu, 

6 Realizacja projektu e-Urząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny

176.999,00 24.840,25 Przekazano dotację na koszty kwalifikowane projektu e-Urząd 

7 Remont Świetlicy wiejskiej
w Zagwiździu, ul. Lipowa 1

115.000,00 3.210,37 Sfinansowano  wypis  z  rejestru,  wykonanie  kosztorysu  i 
przedmiotu  robót,  wykonanie  mapy  do  celów  projektowych 
oraz projekt ogrzewania obiektu. Złożono wniosek na dotację.

8 Remont budynku gosp. komunalnej
St.Budkowice, ul. Ogrodowa 

3.000,00 - Na zadanie to został  złożony projekt  do zatwierdzenia przez 
Starostę. Wypłata środków nastąpi po zatwierdzeniu.

9 Zakupy inwestycyjne
zmywarko – wyparzacz

6.500,00 5.947,00 Zakupiono wyparzacz elektryczny oraz jego montaż.

10 Zakupy inwestycyjne
Komputer przenośny z oprogramowaniem

4.000,00 - Zakup będzie dokonany w drugiej połowie 2006 roku.

Razem 1.340.735,00 64.459,62



Informacja o przychodach i wydatkach 

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan finansowy na 30.06.2006 r. przedstawia się następująco:

Przychody:
§ 0690
-  wpływy z  opłat  i  kar  za  pozostałe  rodzaje  gospodarczego  korzystania  ze  środowiska  i 
dokonanie w nim zmian – 9.500,00 zł 

Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.507,26 zł oraz środki z bilansu otwarcia 9.454,80 zł .

W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 515,13 zł na zakup materiałów dekoracyjnych i 
informacyjnych celem propagowania działań proekologicznych.

Na koniec czerwca 2006 r. stan środków wynosi 11.446,93 zł.



Zestawienie tabelaryczne wykonanych wydatków sołectw 
 w I półroczu 2006r

Lp. Nazwa sołectwa Plan Rozdział 
§

Wykonanie(zł)

1 2 3 4 5

1. Murów 13.920,00
92195-4300
92195-4210

60014-2320

3.397,95 (zakup paliwa, 
transport piasku i 
materiałów  na zagospod. 
terenu przy ul. Polnej, 
zakup kamienia na drogi)
10.000,00 ( przekazano 
dotację dla Powiatu 
Opolskiego na remont 
chodnika)

2. Zagwiździe  8.490,00
60014-2320 7.000,00 ( przekazano 

dotację dla Powiatu 
Opolskiego na remont 
chodnika) 

3. Stare Budkowice 13.650,00
60014-2320 4.000,00 (przekazano 

dotację dla Powiatu 
Opolskiego na remont 
chodnika)

4. Nowe Budkowice 4.060,00

5. Dębiniec 4.430,00 60016-4210
843,26 ( zakup 
kamienia na drogi)

6. Bukowo 2.470,00 60016-4210
57,27 (zakup map dla 
potrzeb 
zagospodarowania 
terenu przystanku)

7. Grabczok 3.310,00

8. Radomierowice 2.250,00 60016-4210
1.058,78  (zakup 
mieszanki bazaltowej 
na drogi)

9. Grabice i Święciny 1.490,00

10. Młodnik   850,00

11. Okoły  810,00 70004-4210
25,74  (zakup 
materiałów do świetlicy 
wiejskiej)

RAZEM
 
  55.730,00 26.383,00


