
ZARZĄDZENIE Nr  Or  0151/ 17 /2008
Wójta Gminy Murów z dnia  17  marca  2008r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Murów

za  2007 roku.

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. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420 i z 2006 r.
Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249  
poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 , Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984/
zarządza się co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Murów za 2007 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.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr Or 0151/ 17 /2008
Wójta Gminy Murów
z dnia 17 marca 2008

Wójt Gminy Murów 
przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Murów 

za   2007 rok.

Budżet  Gminy  Murów  na  rok  2007  po  stronie  dochodowej  przyjęty  został  uchwałą  Rady  Gminy  Murów  Nr  III/  12  /2006  z  dnia  
28 grudnia 2006 roku w wysokości  10.089.937,00 zł.  

Na dzień 31grudnia 2007r. plan strony dochodowej budżetu po dokonanych zmianach sześcioma uchwałami Rady Gminy i jedenastoma 
Zarządzeniami Wójta wynosi  9.939,140,00 zł.

Wprowadzone  zmiany  dotyczyły  zmniejszenia  subwencji  oświatowej,  planowanej  kwoty  udziałów  w  podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych, zmniejszenia środków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne 
zmiany planowanych dochodów. 
Zwiększenia  dotacji  związane  były  ze  środkami  na  pomoc  materialną  dla  uczniów o  charakterze  socjalnym,  na  wdrożenie  reformy oświaty
 – nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej, dofinansowania realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa 
w zakresie dożywiania”, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, sfinansowanie zwrotu 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie 
wyborów do Sejmu i Senatu oraz inne dotacje na  zwiększenie zakresu zadań zleconych np. wydawanie dowodów osobistych.

Ponadto zwiększano i zmniejszano budżet o różne rozliczenia, przychody oraz zmianę wcześniej przyjętych prognoz dochodów.  

Lp.         Dział Plan
pierwotny 

Plan po
zmianach

Wykonanie 
(zł)

% 
wykon
ania

Krótka informacja opisowa

1 2 3 4 5 6 7
1 010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO
75.140,00 188.870,00 153.636,69   81,35 Wykonanie  dotyczy  wpływu  z  tytułu  sprzedaży  nieruchomości 

rolnych  –  62.876,00  zł,  dotacji  na  zwrot  części  podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 
producentów  rolnych  -  19.008,38  zł,   dotacji  z  Terenowego 



Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi
1 2 3 4 5 6 7

dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  miejscowości  Grabczok  
w wysokości  70.252.31  zł  oraz  1.500,00  zł  dla  wsi  Zagwiździe
za  wyróżnienie,  za  projekt  do  konkursu  „Piękna  Wieś  Opolska 
2007”

2 020 LEŚNICTWO 3.342,00 5.842,00  5.787,91 99,07 Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich, które 
obejmują powierzchnię 2,260 ha

3 600 TRANSPORT
 I ŁĄCZNOŚĆ - - 22,64

Wpływy za zajęcie pasa drogowego.

4 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

176.966,00 150.166,00 198.538,04 132,21 W  tym:  -  64.201,18  zł  wpływy  z  tytułu  czynszu  za  lokale 
mieszkalne i użytkowe wykonane w 87,54 %.
Prowadzona  ewidencja  obejmuje  54  użytkowników,  w  tym  
13 lokali użytkowych i 41 mieszkalnych.
Zaległości  z  tego  tytułu  wynoszą  48.502,26  zł,  w  tym -  lokale 
mieszkalne 45.341,44 zł, a lokale użytkowe 3.160,82 zł.
Na wszystkie zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wysłano 
46  upomnień  i  sporządzono  6  wniosków  do  Sądu  Rejonowego
w Kluczborku celem wyegzekwowania zaległości.
Widnieje  również  nadpłata  w  wysokości  1.897,66  zł  z  tytułu 
przeprowadzonych remontów.
-  877,02  zł  -  odszkodowanie  za  zniszczone  mienie  i  inne 
rozliczenia.
-  368,24 zł – opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie płacona 
przez 3 użytkowników.
Zaległość wynosi 205,89 zł – wysłano 7 upomnień.
- 6.036,10 zł - dochody z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego 
przez 18 użytkowników. Zaległości wynoszą 261,87 zł od jednej 
osoby na co wysłano 9 upomnień. 
-  121.250,69  zł  -  dochody  z  tytułu  sprzedaży  składników 
majątkowych  w  tym  44.987,13  zł  ze  sprzedaży  ratalnej  oraz 
76.263,56 zł ze sprzedaży gotówkowej. Obecnie prowadzona jest 



ewidencja dla 19 osób spłacających należności na raty. 

1 2 3 4 5 6 7
W  2007  roku  dokonano  sprzedaży  14  działek  o  łącznej
 powierzchni  3,2006  ha  oraz  dwa  budynki  mieszkalne
w miejscowości Swięciny i jeden w miejscowości Okoły łącznie
z zabudowaniami.
Zaległości wynoszą 11.781,48 zł od 2 osób. Na zaległości wysłano 
13  upomnień.
-  5.804,81zł – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności 
oraz  od  sprzedaży  rozłożonej  na  raty.  Zaległości  wynoszą 
40.572,71 zł w tym 31.817,40  z tytułu nie płacenia czynszu oraz 
8.755,31 zł od sprzedaży ratalnej.

5 750 ADMINISRTRACJA
PUBLICZNA

79.991,00 89.660,00 80.772,77 90.09 W  dziale  tym  dominująca  wysokość  –  71.465,00  zł  stanowią 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej,  oraz  innych  zadań 
zleconych gminie. Pozostałe dochody w kwocie 1.548,60 zł to 5% 
dochodów  z  tytułu  zadań  realizowanych  na  rzecz  administracji 
rządowej, 7.714,10 zł środki  z tytułu wymiany młodzieży z gminą 
Vallendar oraz  45,07 zł inne rozliczenia. 

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

960,00 11.780,00 11.780,00 100,00 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  –  960,00  zł  oraz  10.820,00  zł  na 
sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów. 



7 754 BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 
I OCHRONA 
PRZECIW-
POŻAROWA

1.000,00 3.000,00 3.387,00 112,90 Wpływy  dotyczą  otrzymanej  dotacji  w  kwocie  999,00  zł  na 
prowadzenie  zadań  związanych  z  obroną  cywilną,  2.000,00 
darowizna na budowę remizy OSP w Radomierowicach i 388,00 zł 
inne rozliczenia finansowe.

1 2 3 4 5 6 7
8 756 DOCHODY OD 

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

3.437.604,00 3.416.371,00 3.699.591,34 108,29 W  dziale  tym  skumulowane  są  niżej  wymienione  podatki  
i opłaty. Wykonanie w poszczególnych podziałkach przedstawia się 
następująco:
-  21.388,31  zł  –  118,82  %  -  karta  podatkowa  –  dochód 
przekazywany  przez  Urząd  Skarbowy.  Zaległości  z  tego  tytułu 
wynoszą 7.807,50 zł, a nadpłaty 223,35 zł, 
-  1.627.341,81  zł  –  107,09  %  -  podatek  od  nieruchomości. 
Zaległości wynoszą 332.753,02 zł od osób prawnych i 445.077,59 
zł od osób fizycznych. 
-  101.430,41  zł  –  118  % -  podatek  rolny  –  figuruje  zaległość  
w wysokości 10.586,89 zł, 
-   131.083,69  –  107,64  %  -  podatek  leśny  –  zaległość  wynosi 
104,40 zł, 
Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono 883 upomnienia, 
144  tytuły  wykonawcze  do  Urzędu  Skarbowego  w  Opolu, 
dokonano  wpisu   hipoteki  do  księgi  w  Sądzie  Rejonowym
w Kluczborku na zaległości w kwocie 400.689,10zł, 
- 52.299,17zł – 96,85 % – podatek od środków transportowych – 
zaległość wynosi 900,00 zł oraz 19,00 zł nadpłata. Na powyższą 
zaległość wystawiono  tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego 
w Opolu,
Ewidencja obejmuje 25 podmiotów w tym 49 pojazdów. 

-  18.107,40  zł  –  69,64  %  -  podatek  od  spadków  i  darowizn  – 
dochód  przekazywany  za  pośrednictwem  Urzędu  Skarbowego. 
Zaległość z tego tytułu wynosi 31,60 zł oraz 200,00 zł nadpłata.
- 670,00 zł - 67 % - podatek od posiadania psów /zwolnieniem 
objęty był jeden pies w gospodarstwie rolnym/.



- 13.840,00 zł – 115,33 % - wpływy z opłaty targowej.
- 4.150,00 zł – 83,00 % - wpływy z innych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
-  172.948,00  zł  –  106,43  %  podatek  od  czynności 
cywilnoprawnych, których przedmiotem jest np. przeniesienie

1 2 3 4 5 6 7
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 siedzibę nabywcy, od umów 
spółki, od umów sprzedaży przedsiębiorstwa.
-   38.922,95  zł  –  118,67  %  -  odsetki  z  tytułu  nieterminowych 
płatności.
-   18.941,00 zł – 105,23% wpływy z opłaty skarbowej.
-  1.353.532,00  zł  –  108,12  %  podatek  dochodowy  od  osób 
fizycznych  
/jest  to  kwotowy  udział  gminy  we  wpływach  z  podatku 
dochodowego od  osób fizycznych stanowiących 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.
- 142.103,88 zł – 135,34% - podatek dochodowy od osób prawnych 
Podatek  wynosi  19  %  podstawy  opodatkowania  z  pewnymi 
zastrzeżeniami.
- 283,00 zł - 94,33 % - inne kary porządkowe,
- 2.549,72 zł – wpływ z tytułu dywidendy  w tym: od udziałów  
w BS Łubniany – 1.049,72 zł, w Prowodzie – 1.500,00 zł.



Należy nadmienić, że skutki obniżenia górnych stawek podatków
z  tytułu  udziału  we  wpływach  z  podatku  od  nieruchomości 
wyniosły 915.706,00 zł co stanowi 57,74 % wpływów, w podatku 
od  środków  transportowych  wyniosły  38.716,00  zł  co  stanowi 
74,03 % wpływów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły

1 2 3 4 5 6 7
341.383,00  zł  co  stanowi  8,68  %  wpływów  dochodów 
podatkowych,  a  skutki  wydanych  decyzji  umorzeń  wyniosły 
107.295,22  zł  co  stanowi  2,96  %  wpływów  dochodów 
podatkowych.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości dokonane były Uchwałą 
Rady Gminy Nr II /6/ 2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku.  /  budowle  sieci  rozdzielczej  wody,  odprowadzanie 
ścieków, zajęte na placówki kulturalne, świetlice wiejskie związane 
z kulturą fizyczną i sportem, bezpieczeństwem przeciwpożarowym 
i porządkiem publicznym /.
Skutki  udzielonych  ulg,  i  zwolnień  wyniosły  341.383,00  zł
i obejmowały mienie gminy, skutki decyzji wydanych przez organ 
podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej, 
-  umorzenia zaległości – 107.295,22 zł  w  tym  dla 9 osób  na 
kwotę – 4.274,20 zł i dwóch podmiotów posiadających osobowość 
prawną na kwotę – 103.021,02 zł.

9 758 RÓŻNE 
ROZLICZENIA

4.342.107,00 4.317.239,00 4.317.239,00 100,00 W tym:
- 2.785.349,00 zł – 100 % - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 1.410.456,00 zł – 100 % - część wyrównawcza subwencji
                                             ogólnej,
- 121.434,00 zł –  100 % - część równoważąca subwencji ogólnej.

10 801 OŚWIATA I 
WYCHOWANIE

79.027,00 200.203,00 196.370,07 98,09 W tym:
-  szkoły podstawowe – 10.919,80 zł z tego 10.817,80 zł dotacja 
celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem 
na  finansowanie  nauczania  języka  angielskiego  w  klasach 
pierwszych szkoły podstawowej. Pozostałe dochody to 102,00 zł 
/legitymacje, duplikaty świadectw/. 



- przedszkola –  99.277,29  zł  z  tego  odpłatność  za  wyżywienie 
60.974,70 zł, opłata stała 32.765,00 zł
- dowóz uczniów – 108,24 zł  zwrot za korzystanie z autobusu.
- pozostała działalność – 85.957,74 zł otrzymane dotacje – w tym 
– 83.937,74 zł dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów

1 2 3 4 5 6 7
przygotowania  zawodowego  młodocianych  pracowników,
1.900,00  zł  –  dofinansowanie  zakupu  lektur  oraz  120,00  zł  
 - sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnych

11 851 OCHRONA
ZDROWIA

94.000,00 94.000,00 87.920,61 93,53 Wpływy  za  wydane  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych.  Wydano11  zezwoleń  na  sprzedaż  w  gastronomi,
37  zezwoleń  w  handlu  detalicznym  oraz  8  zezwoleń 
jednorazowych.  Na  terenie  gminy  działalność  gastronomiczna 
prowadzona  jest  w  13  placówkach,  a  działalność  handlu 
detalicznego w 19 placówkach.  W przeciągu roku 2007 wydano 
jedną  decyzję  o  wygaśnięciu  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych  w  handlu  detalicznym  w  związku  z  likwidacją 
punktu sprzedaży.

12 852 POMOC 
SPOŁECZNA

1.601.000,00 1.364.056,00 1.289.680,11 94,55 Dochody w dziale pomocy społecznej są wyłącznie dotacjami na 
zadania zlecone i własne gmin, w tym:
-  1.025.457,83  zł  -  środki  na  świadczenia  rodzinne,  zaliczki 
alimentacyjne  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 
-  7.976,03 zł  -  składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacone za 
osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej,  oraz 
niektóre świadczenia rodzinne,
-  107.930,20  zł  –  zasiłki  i  pomoc  w  naturze   oraz  składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 87.041,05 zł – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 61.275,00 zł – na zakup posiłków i utrzymanie punktu wydawania 
posiłków  z  realizacji  Rządowego  Programu  „Pomoc  państwa
w zakresie dożywiania”.



13 854 EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

48.000,00 95.003,00 79.094,20 83,25 W tym :
- świetlice szkolne – 26.009,00 zł – odpłatność za wyżywienie,
- 46.835,20 zł - dotacja na pomoc materialną  dla uczniów,
-   6.250,00 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników
 i   jednolitego stroju.       

1 2 3 4 5 6 7
14 900 GOSPODARKA 

KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

150.800,00 900,00 1.973,06 219,03 Wpływ opłaty produktowej i rozliczenia z lat ubiegłych.

15 921 KULTURA 
I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

- 2.050,00 4.050,00 197,56  - 100,00 zł - otrzymana darowizna dla świetlicy Radomierowice,
- 1.950,00 zł darowizna na dożynki,
- 2.000,00 zł zwrot dotacji .



Wydatki na dzień 31 grudnia  2007 roku

Budżet po stronie wydatkowej przyjęty uchwałą Rady Gminy na kwotę 11.259.522,00 zł został zmieniony siedmioma uchwałami 
Rady Gminy i jedenastoma Zarządzeniami Wójta.
Na dzień 31 grudnia plan budżetu wyniósł  10.402.906,00 zł, a wykonanie 9.358.941,86 zł.

Lp. Dział Plan
pierwotny 

Plan po
zmianach

Wykonanie 
(zł)

% 
wykon
ania

Krótka informacja opisowa

1 2 3 4 5 6 7
1 010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO
6.600,00 26.170,00 22.625,25 86,45 Ponoszone były koszty utylizacji padliny i przewozu bezdomnych 

psów do schroniska – 1.803,70 zł.
Na bieżąco przekazywane były odpisy w wysokości 2 % wpływów 
z  tytułu  podatku  rolnego  na  rzecz  Izby  Rolniczej  
/zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych/. Przeprowadzono szkolenia 
dla  rolników  a  w  zakresie  zadań  zleconych  finansowano  zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wypłacone producentom rolnym (18.635,67 zł). 

2 600 TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ

285.778,00 359.089,00 286.669,37 79,83 W  dziale  tym  ponoszone  były  wydatki  na  utrzymanie  estetyki 
przystanków,  dróg,  rynku  w  St.  Budkowicach  oraz  teren  wokół 
Urzędu Gminy. Na utrzymanie dróg w okresie zimowym wydano 
9.054,80.00zł w tym remont pługa do odśnieżana. Ponoszone były 
koszty  dowozu  i  równania  kamienia  na  drogach  /11.910,52  zł/, 
dokonano remontu dróg w miejscowościach: Mańczok, Dębiniec, 
Czarna Woda, Murów, Grabice, Radomierowice, Nowe Budkowice, 
Okoły-Kupilas  na łączną wartość -36.514,60 zł,  przeprowadzono 
remont przystanku w miejscowości Kały, dokonywane były zakupy 
innych materiałów jak: znaki drogowe, tabliczki, słupki, szpadle, 
sekatory,  cement,  bloczki  betonowe  do  remontu  studzienek.  W 
pierwszym  półroczu  po  podpisaniu  umów  24  maja  2007  r. 
przekazano  dotację  w  wysokości  35.000,00  zł  dla  Powiatu 
Opolskiego na remonty chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 
1352 Krzywa Góra – Murów na odcinku o dł. 160 mb. ul. Lipowa 
-15.000,00zł,  na remont chodnika w ciągu drogi 
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powiatowej Nr 1340 Stare Budkowice – Bierdzany na odcinku 160 
mb.  ul.  Ogrodowa  -20.000,00zł.  Dnia  10  października  2007r. 
dotacja została przez Powiat rozliczona z czego wynika, że łączny 
koszt remontu chodnika w Murowie wyniósł 38.356,56 zł, w tym 
udział  Powiatu  -  23.356,56  zł,  a  Gminy  15.000,00zł,  natomiast 
koszt  remontu  chodnika   w  ciągu  drogi  powiatowej  Stare 
Budkowice - Bierdzany ul. Ogrodowa wyniósł 45.468,03zł w tym 
udział Powiatu 25.469,03zł a Gminy Murów 20.000,00zł. Dnia 29 
sierpnia  podpisano  kolejną  umowę  na  wspólne  prowadzenie 
zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba – 
Zagwiździe” w m. Zagwiździe i przekazano dotację w wysokości 
20.000,00 zł. na remont chodnika w tym rada sołecka 6.000,00zł, 
a  gmina  14.000,00zł.  Dnia  7  grudnia  2007  roku  dotacja  została 
rozliczona gdzie ostateczny koszt  zadania wyniósł  45.399,37 zł  
w tym udział  gminy 20.000,00 zł,  udział  Powiatu 25.399,37 zł.  
W 2007  roku  prowadzono  inwestycję  pod  nazwą  modernizacja 
drogi  dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Grabczok 
na  łączną wartość 134.338,27 zł przy udziale dotacji w wysokości 
70.252,31 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.. 
W dziale tym wydatki rad sołeckich wyniosły – 33.916,05 zł.

3 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

169.580,00 188.680,00 176.996,19 93,81 Wydatki ponoszone były na utrzymanie zasobów komunalnych jak: 
usługi  kominiarskie,  telefoniczne,  serwisowe,  transportowe, 
przeglądy i konserwacje kotłów gazowych, opłaty zużycia wody  
i  energii  oraz  inne  opłaty  egzekucyjne  i  czynszowe.
W  Ośrodku  Zdrowia  w  St.  Budkowicach  dokonano  remontu 
pomieszczeń   wc  /13.271,10  zł/  oraz  zakupiono  materiały  na 
malowanie  i  remont  dachu  /1.046,30  zł/,  w  Ośrodku  Zdrowia  
w Murowie wykonano demontaż i  montaż  drzwi wejściowych  
/816,50/ zł,  zakup i  montaż pieca CO /6.190,01 zł/.,  w Nowych 
Budkowicach  przeprowadzono  remont  instalacji  sanitarnej 
/2.000,00  zł/,  w  Starych  Budkowicach   dokonano   wymiany 
instalacji  wodno  –  kanalizacyjnej  /ul.  Oleska  –  4.087,26  zł/,  
w  miejscowości  Kały  wykonano  roboty  dekarskie  /264,46  zł/,  
w Dębińcu przerobiono instalację c.o. / 1.663,00 zł/.
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Dostosowanie  pomieszczeń  komunalnych  na  Gminny  Ośrodek 
Pomocy Społecznej to koszt 107.532,68 zł.
Wydatki rad sołeckich to kwota – 2.028,55 zł.
W  rozdziale  gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami  wydatki 
wyniosły  20.874,21  zł,   w  tym;  sfinansowano  22  operaty 
szacunkowe  wykonane  w  celu  sprzedaży  nieruchomości, 
dwadzieścia  pięć  szt.  wypisów i  wyrysów z  ewidencji  gruntów, 
dwa podziały nieruchomości oraz koszty opłat  sądowych w celu 
sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych i inne opłaty.

4 710 DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA

174.000,00 177.000,00 40.889,23 23,10 Finansowano  projekty  decyzji  o  warunkach  zabudowy  
i  ustalenia  lokalizacji/  10.162,35  zł/,   zakup  map  dla  studium 
zagospodarowania  przestrzennego  i  ogłoszenia  w  NTO  oraz 
opracowano ekofizjografię gminy Murów niezbędną do wykonania 
planów  zagospodarowania  przestrzennego  /28.286,88  zł/, 
wykonano inwentaryzację cmentarza / 2.440,00 zł/.

5 750 ADMINISRTRACJA
PUBLICZNA

1.456.618,00 1.457.236,00 1.398.877,37 96,00 Wydatki  ponoszone  były  w  sześciu  rozdziałach  klasyfikacji 
budżetowej tj;
75011 - Urzędy Wojewódzkie – 71.465,00 zł - wydatki obejmują 
zadania zlecone. Otrzymane środki w formie dotacji wykorzystane 
zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących 
zadania zlecone  oraz inne koszty jak  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 11.034,00 zł.
75022 - Rady Gmin - łączny wydatek  119.558,55 zł – finansowano
koszty bieżącej działalności Rady Gminy jak zakupy materiałów, 
wymiana bębna i konserwacja ksera, delegacje służbowe, szkolenia 
/8.906,39 zł / oraz diety radnych i sołtysów /110.652,16 zł/.
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75023 - Urzędy Gmin – 1.181.743,13 zł – w tym wynagrodzenia 
i pochodne 912.147,53 zł, koszty bieżącej działalności obejmowały 
usługi  remontowe  -  remont  dachu,  usługi  hydrauliczne,  roboty 
malarskie na II piętrze i sala ślubów, pomiary elektryczne, opłaty 
telekomunikacyjne,  pocztowe,  internetowe,  serwisowe, 
monitoringu  oraz  konserwacji,  serwisu  programów 
komputerowych, szkoleń,  badań lekarskich, regeneracji  i  napraw, 
delegacji służbowych i ryczałtów, ubezpieczenie mienia – budynku 
oraz wyposażenia. Dokonane zakupy to materiały biurowe, druki, 
środki czystości,  Dzienniki Urzędowe, czasopisma, tonery, taśmy 
do  drukarek,  aktualizacje  programów,   części  komputerowe, 
klimatyzator do serwerowi, UPS  i inne drobne materiały – łącznie 
269.595,60 zł.
75075 –  Promocja  jednostek  samorządu  terytorialnego  
-  14.148,03  zł  –  sfinansowano  koszty  wizyty  delegacji   do 
Vallendar  -  gminy  partnerskiej,  dokonano  zakupu  jednego 
miesięcznika  „Echo  Gminy  Murów”,  albumu,  pucharów  innych 
materiałów związanych z organizacją festynów.
75095 -  Pozostała  działalność  –  930,00  zł  -  zakupy czasopisma 
„Beczka”,  oraz inne opłaty.

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

960,00 11.780,00 11.780,00 100,00 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  w  wysokości  960,00  zł,  oraz  w  rozdziale 
wybory do Sejmu i  Senatu – 10.820,00 zł  z przeznaczeniem na: 
sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania -795,60 zł, 
uzupełnienie wyposażenia lokali – 777,99 zł, wydatki kancelaryjne 
– 849,87 zł, obsługę obwodowych komisji wyborczych – 728,25, 
obwieszczenia  z  podziałem  na  obwody  głosowania  –  76,19  zł, 
zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 
4.950,00  zł,  obsługę  informatyczną  obwodowych  komisji 
wyborczych  –  1.700,00  zł  oraz  inne  wydatki  związane  
z funkcjonowaniem obwodów głosowania – 942,10 zł.
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7 754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻARO 
-WA

169.780,00 195.780,00 119.664,28 61,12 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki  poniesione  w 2007 r.  były  związane  z  utrzymywaniem 
gotowości  bojowej  jednostek  OSP do  akcji  gaśniczych.  Plan  po 
zmianach  wynosi  188.280,00  zł,  z  czego  wydatkowano  
112.665,28 zł, co stanowi 59,84%  planu.
w tym:
 -  33.437,59  zł  -  wynagrodzenie  kierowców,  komendanta  
i świetlicowych
 -  30.187,39  zł  -  materiały  i  wyposażenie  -obejmowały  zakup 
paliwa,  materiałów  do  bieżącej  działalności,  umundurowanie, 
węże, akumulatory,
 - 18.843,96 zł - usługi remontowe i pozostałe usługi - zakupiono 
i  zamontowano  bramę  ,wyremontowano  samochód  bojowy, 
wykonano  okratowanie,  finansowano  wywóz  śmieci,  usługi 
kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne 
wozów bojowych OSP, przegląd gaśnic, bieżące naprawy systemu 
DSP, przegląd butli tlenowych, remont motopompy,
 - 6.681,49 zł -energia i woda,
 - 8.160,00 zł -ubezpieczenie mienia,
 - 907,85 zł – pozostałe wydatki,
 - 14.447,00 zł – wydatki majątkowe – wykonano mapy projektowe 
oraz  zakupiono i zainstalowano syrenę elektroniczną.
Wydatki rad sołeckich to kwota  - 3.279,36 zł.
OBRONA CYWILNA -  łączny wydatek to kwota 999,00 zł gdzie 
po  przedstawieniu  faktur   wydatki  zostały  zwrócone  w  formie 
dotacji.
Komendy  wojewódzkie  Policji  –  po  zawartym  porozumieniu 
przekazano środki finansowe  w wysokości 6.000,00 zł na zakup 
samochodu  dla  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu  Wielkim.
Środki  zostały  rozliczone  protokołem  zdawczo  –  odbiorczym  z 
dnia 15.11.2007r.
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8 756 DOCHODY OD 
OSÓB PRAWNYCH 
OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 
I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ 

61.100,00 61.100,00 43.892,74 71,84 Ewidencjonowane  są  koszty  związane  z  poborem  podatku  
w gminie z tego: wynagrodzenia inkasentów za inkaso podatków, 
opłat  i  niepodatkowych należności  budżetowych –  28.746,97  zł, 
zakup  druków,  formularzy  podatkowych,  rejestrów,  usług 
pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków – 
9.224,76  zł,  ekspertyzy  analizy,   koszty  komornicze  i  opłaty 
sądowe za wpis hipoteki – 5.921,01 zł.

9 757 OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO

41.295,00 41.295,00 33.640,33 81,46 Wydatki  w  tym  dziale  związane  są  ze  spłatą  odsetek  od 
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Spłaty dokonywane są zgodnie z planem.
Na  31  grudnia  2007  roku  figurują  dwa  zobowiązania  –  jedno  
w Banku Spółdzielczym Łubniany w wysokości 303.856,00 zł oraz 
368.400,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

10 758 RÓŻNE 
ROZLICZENIA

20.000,00 - - 0 Rezerwa budżetowa została rozdysponowana uchwałą Rady Gminy 
Nr VI/28/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku z przeznaczeniem na 
remont świetlicy w Zagwiździu.

11 801 OŚWIATA 
I WYCHOWANIE

4.704.629,00 4.814.960,80 4.582.347,26 95,17 Dział ten jest zbiorem sześciu rozdziałów.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

-2.033.087,69  zł  są  to  wydatki  dwóch  szkół  podstawowych  
w tym -  wynagrodzenia  i  pochodne wynoszą 1.589.803,12zł,  co 
stanowi 78,15 % ogółu wydatków szkół.
SZKOŁA MURÓW
Na  plan  1.257.559,00  zł  wydatkowano  1.203.627,95  zł w  tym 
wynagrodzenia i  pochodne 931.325,13 zł  tj.  77,32 % wydatków 
ogółem,  a  kwota  272.302,82  zł  to  pozostałe  wydatki  bieżące,  
z  tego  zakupiono  olej  opałowy  50.286,69  zł  oraz  14.158,10  zł 
zakup oleju zaewidencjonowany jako zobowiązanie, 
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środki  czystości,  niezbędne  materiały  biurowe,  papiernicze  do 
sprzętu drukarskiego i ksera, aktualizacja poradników i programów 
do  administrowania  placówki,  środki  dydaktyczne  i  akcesoria 
komputerowe  niezbędne  do  realizacji  zadań  statutowych  szkoły, 
materiały  budowlane  do  przeprowadzenia  drobnych  remontów  
i  napraw,  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  w  sali 
komputerowej  i multimedialnej oraz zakup kosiarki spalinowej.
Usługi remontowe i pozostałe usługi to:
prace  remontowe  -  dotyczące  malowania  korytarzy  szkoły, 
finansowanie bieżące, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, 
serwis kotłowni olejowej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 
i  bhp,  remont  i  konserwacja  kserokopiarek,  przeglądy  instalacji 
elektrycznej,  przeglądy  budowlane,  opłaty  za  udział  uczniów  
w  konkursach.  Inne  koszty  związane  z  eksploatacją  szkoły  to: 
ubezpieczenie  budynków i  wyposażenia,  koszty  zużycia  energii, 
wody,  wyjazdów  służbowych  związanych  z  licznymi  kursami, 
szkoleniami, naradami. Wydatkowano również środki na wypłatę 
dodatków  mieszkaniowych  i  wiejskich  oraz  42.267,77  zł 
przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie  
z preliminarzem i obowiązującym regulaminem.
SZKOŁA ST.BUDKOWICE
Na  plan  870.281,32  zł  wydatkowano  –  829.459,74  zł  w  tym 
wynagrodzenia i  pochodne 658.477,99 zł  tj.  79,34 % wydatków 
bieżących,  a  kwota 170.981,75 zł  to  pozostałe  wydatki  bieżące  
z  tego  zakup węgla  –  15.431,32  zł,  miału  –  5.829,51  zł,  zakup 
zestawu  komputerowego  z  oprogramowaniem  –  3.290,99  zł, 
artykuły biurowe, radiomagnetofon, 97 krzeseł, 22 ławki, trzy stoły 
komputerowe, jedno biurko i 10 krzeseł komputerowych /łącznie-
16.469,58 zł/
Wykonane usługi to malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie 
parkietu  w  sali  gimnastycznej,  malowanie  korytarzy,  montaż 
wykładzin w trzech salach, okresowa kontrola stanu technicznego 
obiektów,  przegląd  urządzeń  piorunochronnych,  naprawa  
i konserwacja ksera, konserwacja sieci komputerowej i instalacja 
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oprogramowania,  usługi  kominiarskie,  telefoniczne,  internetowe, 
nadzoru  i  monitoringu,  prowadzenie  spraw  bhp.  Inne  koszty 
związane  z  eksploatacją  szkoły  to  ubezpieczenie  budynków  
i  wyposażenia,  koszty  zużycia  energii,  wody,  wyjazdów 
służbowych  związanych  z  licznymi  kursami,  szkoleniami, 
naradami.  Wydatkowano  również  środki  na  wypłatę  dodatków 
mieszkaniowych i  wiejskich,  a  na fundusz świadczeń socjalnych 
przekazano 30.460,76 zł.
Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA 
Łączny wydatek 1.257.734,75 zł w tym wynagrodzenie i pochodne 
– 879.336,18 zł – stanowią 69,91% ogółu wydatków.
PRZEDSZKOLE MURÓW – 482.815,09 zł
Poza  wydatkami  osobowymi  w  wysokości  295.670,38  zł, 
dodatkami mieszkaniowymi i  wiejskimi 13.174,40 zł,  funduszem 
świadczeń  socjalnych  14.291,66  zł  finansowano  zakup  oleju 
opałowego  i  węgla  /12.375,31zł/,  materiały  do  przeprowadzenia 
remontu,  środki  czystości,  artykuły  biurowe,  czasopisma, 
przyrządy i pomoce naukowe, zakupiono wykładzinę dywanową, 
biurko,  odkurzacz,  leżaki,  wentylację  kuchenną  i  inne  drobne 
materiały. Przeprowadzono remont dachu na budynku przedszkola 
na ogólną wartość 64.701,00 zł, dokonano wymiany okna w kuchni 
i zapleczu kuchennym, przeprowadzono remont kuchni z wymianą 
płytek,  remontem instalacji  wodno  kanalizacyjnej  i  elektrycznej, 
wymalowano  pomieszczenia,  wykonano  i  zamontowano  szafkę 
wnękową. Inne koszty to usługi transportowe,  wywozowe, opłaty 
pocztowe,  telefoniczne,  internetowe,  kominiarskie,  przeglądy  
i  pomiary  techniczne,  usługi  konserwacyjne  i  naprawcze, 
monitoringu  i  ochrony  obiektu  oraz,  opłaty  radiofoniczne, 
internetowe i ubezpieczenie mienia.
PRZEDSZKOLE ZAGWIŹDZIE – 250.989,10 zł
Wydatki  osobowe  to  -185.473,96  zł,  dodatki  mieszkaniowe  
i wiejskie 8.295,60 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 10.607,23 
zł,  zakup  opału  –  8.293,73  zł,  poza  tym  finansowano  zakupy 
materiałów do bieżącego remontu, środki czystości, artykuły 
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biurowe,  wydawnictwa  i  zabawki.  Wykonane  usługi  to 
inwentaryzacja  szkicowa  plus  plan  ewakuacyjny,  naprawa 
wyparzacza,  malowanie  pomieszczenia  biurowego,  finansowano 
koszty monitoringu i  konserwacji urządzeń, usług kominiarskich, 
telefonicznych,  internetowych,  wywóz  kontenerów,  przegląd  
i  naprawa  instalacji  wodno  -  kanalizacyjnej,  przegląd  obiektów 
budowlanych, przegląd sprzętu p. poż, usługi bhp.
Inne  koszty  związane  z  eksploatacją  placówki  to  ubezpieczenie 
mienia,  koszty  zużycia  energii,  wody,  badania  lekarskie 
pracowników, podróże służbowe.
PRZEDSZKOLE  ST. BUDKOWICE -523.930,56 zł
Wynagrodzenia i pochodne to – 398.191,84 zł t, dodatki socjalne – 
17.970,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.714,86 
zł,  zakup  opału  –  10.104,80  zł,  ponadto  doposażono  placówkę  
w radiomagnetofon, zakupiono dywan, tablice kolorowe, automat 
pralniczy, bojler, lampy, oprawy świetlne, materiały do bieżącego 
prowadzenia prac remontowych i bieżących, wzbogacono kącik dla 
dzieci  o  komplety  zabawkowe,  zakupiono materiały  do  remontu 
sprzętu ogrodowego, dokonano kompleksowego remontu posadzki 
sali  grupy  III,  wykonano  system  wentylacyjny,  cyklinowanie  i 
malowanie parkietu. Opłacano usługi kominiarskie, konserwacyjne, 
internetowe,  elektryczne,  pomiarowe,  usługi  wywozu  śmieci  i 
ścieków,  rozmowy  telefoniczne,  prowadzenie  spraw bhp,  koszty 
badań wstępnych i profilaktycznych, okresowych i kontrolnych do 
celów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 80110 – GIMNAZJUM
Wydatki wyniosły 988.410,52 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 
– 748.059,91 zł, dodatki socjalne – 47.508,36 zł, odpisy na fundusz 
świadczeń socjalnych – 39.675,25 zł, pozostałe wydatki to kwota – 
153.167,00 zł z czego finansowano zakup opału – 17.082,72, zakup 
kostki  brukowej,  siatki  ogrodzeniowej,  sprzętu  sportowego, 
telewizora,  mebli  i  gablot,  zakupiono  materiały  do  malowania 
podłogi  w  pomieszczeniu  do  zajęć  wychowania  fizycznego, 
materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości,
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artykuły  biurowe,  pomoce naukowe jak  mapy,  plansze,  lektury  
i książki, odczynniki chemiczne, gry planszowe, czasopisma i inne 
publikacje.
Wykonane  usługi  to:  remont  posadzki  w  klasie  nr  2,  remont  
i wymiana rynien w budynku głównym oraz budynku zastępczym 
przeznaczonym  na  zajęcia  wf-u,  w  którym  dokonano  również 
wymiany  lamp  oświetleniowych,  malowania  i  cyklinowania 
podłogi.  Wymalowano  cztery  klasy,  otynkowano  i  wzmocniono 
komin,  przygotowano  teren  pod  boisko,  wykonano  barierki  
i słupki, nawieziono ziemię, sfinansowano usługi projektowe opłaty 
rozmów  telefonicznych,  monitoringu,  badań  lekarskich,  usług 
transportowych,  naprawczych,  elektrycznych  
i konserwacyjnych
Rozdział  80113  –  DOWOŻENIE  UCZNIÓW  DO  SZKÓŁ
 - 166.497,18 zł 
W  rozdziale  tym  finansowano  zakup  miesięcznych  biletów 
autobusowych PKS  - 87.229,62 zł, wynagrodzenie kierowcy
gimbusa oraz opiekuna dzieci  –  14.713,23 zł,  dowozy dzieci  do 
gimnazjum – 15.714,00 zł.
W Gimbusie dokonano napraw sprzęgła, hamulca, wymiany dwóch 
opon,  tachografu,  lampy,  oleju,  dwa  razy  do  roku  Gimbus 
poddawany jest badaniom technicznym. Ogólna wartość remontów, 
drobnych napraw to kwota – 5.872,23 zł. Zakupiono 6.075 litrów 
oleju napędowego na kwotę – 23.038,54 zł,  pozostałe  koszty to 
opłaty i składki oraz podróże służbowe.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 
NAUCZYCIELI    –   wydatkowano 16.735,00 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. 
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Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –  119.882,12 
zł  w  tym  –  33.924,38  zł  wydatek  dotyczy  odpisu  na  fundusz 
świadczeń  socjalnych  nauczycieli  emerytów,  który  został 
przekazany  na  wyodrębniony  rachunek  bankowy,  a  kwota 
83.937,74  zł  to  dofinansowanie  pracodawcom  kosztów 
przygotowania  zawodowego  młodocianych  pracowników  oraz 
2.020,00 zł koszty pracy komisji kwalifikacyjnych i zakup lektur.

12 851 OCHRONA
ZDROWIA

94.000,00 94.000,00 86.342,03 91,85 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 –  3.488,79  zł  –  zakupiono  książki  o  tematyce 
profilaktycznej  w  zakresie  zapobiegania  narkomanii,  materiały 
profilaktyczne  i stół bilardowy do świetlicy środowiskowej.
Rozdział 85154 – 82.853,24 zł wydatki ponoszone były na diety 
członków  GKRPA /12.895,80  zł/,  wynagrodzenia  prowadzących 
zajęcia  w  świetlicach  środowiskowych  w  Radomierowicach  
i Grabczoku oraz za zajęcia popołudniowe rekreacyjno-sportowe  
w szkołach  i  w czasie  ferii  oraz  wynagrodzenie  pani  psycholog 
/24.008,98 zł/, zakupy materiałów i usług /45.802,87 zł/ w tym; 
Murów  -  6.918,84 zł  –z tego:  zakupiono materiały  do remontu, 
sprzęt sportowy, nagłaśniający i  wyposażono plac zabaw,
Bukowo  -  2.215,08  zł  zakupiono  artykuły  szkolne  i  gry,  oraz 
finansowano wyjazd na basen w czasie ferii zimowych,
St.  Budkowice –  9.089,35  zł  –  dokonano  zakupu  pucharów  
i medali dla uczniów w ramach akcji  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
artykuły spożywcze, gry, plansze, art. szkolne, papiernicze, środki 
czystości  siedziska  plastikowe  oraz  sfinansowano  wykonanie 
barierek ogrodzeniowych na boisku,
Zagwiździe - 7.551,69 zł zakupiono art. szkolne, gry, piłki 
siatkowe i rękawice oraz sfinansowano koszty przygotowania 
terenu pod boisko, 
Grabczok – 2.897,06-zł zakupiono gry planszowe, materiały
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papiernicze,  środki  czystości  do  świetlicy  oraz  doposażono  plac 
zabaw,
Radomierowice  – 3.424,58 zł finansowano wyjazd na basen i do 
kina w czasie ferii zimowych,
Dębiniec – 976,00 zł wykonano bramki na boisko,
Kały – 1.872,20 zł -  zakupiono materiały do remontu świetlicy,
GKRPA-11.003,66 zł - inne wydatki nie przypisane jednostkom to 
prenumerata miesięcznika „ Wspólne Tematy” dla GKRPA, zakup 
programu profilaktycznego dla szkół „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
i inne drobne  materiały.

13 852 POMOC 
SPOŁECZNA

2.096.648,00 1.830.604,00 1.737.769,90 94,93 W dziale tym jak wynika z brzmienia nazwy przeważają wypłaty 
zasiłków  -  1.311.764,30  zł  które  stanowią  75,48  %  wszystkich 
wydatków.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się jak niżej:
Rozdział  -  85212 –  świadczenia  rodzinne  –  1.025.457,83  zł 
Wypłacono 11.106 zasiłków rodzinnych i  dodatków do zasiłków 
rodzinnych dla 393 rodzin.
Wypłacono 43 rodzinom zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Finansowano również zakupy materiałów biurowych, (druki, tusze, 
tonery,) szkolenia i usługi informatyczne. 

Rozdział 85213 – 7.976,00 zł  – opłacono składkę zdrowotną za 
podopiecznych  pobierających  zasiłki  stałe  i  świadczenia 
pielęgnacyjne dla 17 osób.

Rozdział  85214 –  223.482,88  zł-  wypłacono 11  osobom zasiłki 
stałe  /118  świadczeń/,  zasiłki  okresowe  dla  67  rodzin  /370 
świadczenia/, 20 osobom wypłacono zasiłki celowe. 
Opłacono  pobyt  w  Domu  Pomocy  Społecznej  sześciu 
podopiecznym oraz opłacono pobyt w schronisku dla dwóch osób 
bezdomnych 

Rozdział 85215 – 34.472,33 zł
Wypłacono 298 dod. mieszkaniowych z tego –
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- mieszkania spółdzielcze – 269
- mieszkania komunalne – 23 
- mieszkania zakładowe – 6 
Łącznie  wypłacono dodatki dla 36 rodzin – /33 spółdzielcze, 
2 komunalne, 1 zakładowe/
Rozdział – 85219 – 236.430,52 zł
Na wynagrodzenie ze  środków wojewody wydatkowano 75.000,00 
zł co stanowi 49,30 % dla 4 pracowników.
Ze środków Gminnych na wynagrodzenie wydatkowano 77.045,16 
zł co stanowi 50,70%. 
Zakupiono tłuczeń, piasek, mieszankę bazaltową, kostkę brukową 
rury  do  drenażu,  studzienki   i  zużyto  na  utwardzenie  parkingu, 
podjazdu  dla  niepełnosprawnych  i  wjazdu  do  nowej  siedziby 
GOPS. Przed wejściem do nowej  siedziby zainstalowano daszek 
chroniący przed deszczem i śniegiem drzwi wejściowe jak również 
żaluzje wewnętrzne i akcesoria do wc. Zakupiono meble biurowe  o 
wartości 16.360,00 zł, z czego 10.000,00 zł to środki otrzymane  z 
Urzędu Wojewódzkiego, ponadto zakupiono pamięć do komputera, 
materiały  biurowe,  tonery,  tusze,  druki,  opłacono  prenumeratę 
czasopism,  aktualizację  programów  komputerowych,  usługi 
telefoniczne, informatyczne, transportowe, monitoringu,  szkolenia, 
opłaty  za  prowadzenie  rachunku  bankowego,  koszty  delegacji  i 
ryczałtu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – 90.000,00 zł jest to kwota dotacji przekazana na 
utrzymanie stacji CARITAS w Zagwiździu.

Rozdział 85295  – 119.950,31 zł  – opłacono obiady w szkołach, 
przedszkolach i  gimnazjum dla  125 dzieci  z  77 rodzin /  łącznie 
15.031świadczeń/.  Na  obiady,  dowóz  posiłków  i  doposażenie 
kuchni  szkolnej  Szkoły  Podstawowej  w  Murowie  oraz  szkoły  
i przedszkola w Starych Budkowicach Ośrodek otrzymał z Urzędu 
Wojewódzkiego dotację w wysokości 61.275,00 zł, co stanowi
60,13% wszystkich wydatków na w/w cel a  środki gminne to 
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kwota  40.626,49  zł  co  stanowi  39,87%  powyższych  wydatków.
Z tytułu zatrudnienia sześciu pracowników do robót publicznych 
wypłacono  wynagrodzenia  i  opłacono  składki  na  łączną  kwotę 
10.312,27 zł oraz  zakupiono narzędzia, ubrania i buty robocze.

Ogółem wydatki Opieki finansowane były z trzech źródeł :
z dotacji na zadanie zlecone –   1.081.708,36    65,00 %
z dotacji na zadania własne  –       207.930,70    13,00%
ze środków gminnych          -         358.130,84    22,00%

14 854 EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

98.581,00 168.628,20 138.155,30 81,93 Rozdział  85401 świetlice  szkolne  –  85.070,10  zł.  Ponoszone 
wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.139,88 
zł,  koszt  zakupu  artykułów  żywnościowych  –  24.646,31  zł, 
pozostałe  wydatki  bieżące  –  14.283,91  zł  -  związane  były  
z zakupami materiałów  do prowadzonego remontu jadalni i  wc, 
środków  do  utrzymania   czystości  oraz  zakupem  artykułów 
biurowych,  zużyciem  energii  i  odpisem  na  fundusz  świadczeń 
socjalnych.  W  świetlicy  gimnazjalnej  w  Zagwiździu  wykonano 
przyłącz  kanalizacyjny oraz  sieć elektryczną i zabezpieczenie dla 
internetowego centrum informacji multimedialnej.
Rozdział 85415
W roku szkolnym 2006/2007 zostało złożonych 139 wniosków.  
W okresie od stycznia do czerwiec 2007r., otrzymało pomoc 129 
uczniów  w  następujących  wysokościach:  średnia  miesięczna 
wysokość pomocy to kwota 57,60 zł. otrzymało 7 dzieci na ogólną 
sumę  1.612,80 zł.

Najwyższa  miesięczna  wysokość  pomocy  to  kwota  64,00  zł. 
otrzymało  43 dzieci na ogólną wartość 11.008,00 zł. W miesiącach 
od września do grudnia pomoc materialną otrzymało 106 uczniów, 
na kwotę 19.929,60 zł

Ogólna suma przyznanej pomocy materialnej dla dzieci z 57 rodzin 
wyniosła -46.835,20 zł.
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15 900 GOSPODARKA 1.561.540,00 569.150,00 289.657,28 50,89 Dział ten obejmuje 6 rozdziałów:



KOMUNALNA
 I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

Rozdział  90001 –  Gospodarka  ściekowa  i  ochrona  wód  – 
opracowanie  dokumentacji  gospodarki  wodno  ściekowej  na 
wartość 56.299,32zł.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 23.705,61 zł. Środki 
wydatkowano na opróżnianie pojemników do selekcyjnej zbiórki 
odpadów oraz pojemników z terenów administrowanych przez 
gminę.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  - 
3.778,24 zł.  Celem utrzymania estetyki terenów gminnych 
dokonano wycinki  oraz przycięcia koron drzew i wykoszono 
pobocza.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu – 467,00 zł.
Zostały przekazane opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 201.431,31 zł.
Wydatki  bieżące  obejmowały  opłaty  za  energię  elektryczną 
oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją punktów świetlnych. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3.975,80,00 zł wydatki 
związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

16 921 KULTURA 
I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

208.461,00 292.481,00 277.687,54 94,94 Rozdział  92109 –  Domy  i  ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby  – 
wydatki  wyniosły  –  85.998,02  zł,w  tym  wynagrodzenia  
z  pochodnymi  świetlicowych  /Radomierowice,  Grabice, 
Zagwiździe i Kały/ - 7.053,69zł.
Finansowano  zakupy  środków czystości,  koszty  zużycia  energii, 
usługi kominiarskie, wywozy śmieci, abonamenty oraz dokonano 
wymiany drzwi i przeprowadzono remont instalacji  elektrycznej  
w świetlicy Kały. Wydatek inwestycyjny to kwota – 62.573,26 zł 
wykorzystana  na  modernizację  świetlicy  w  miejscowości 
Zagwiździe z czego  32.297,36 zł będzie podlegało sfinansowaniu
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z programu  pomocowego.
Wydatki rad sołeckich to kwota – 3.230,57 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 161.076,79 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 Stare Budkowice / 100.288,58/. W bibliotekach zatrudnionych jest 
6 pracowników  w trzech placówkach:
- w Zagwiździu 1 etat bibliotekarza, ½ etatu sprzątaczka, ½ etatu 
palacz.
-  w  Murowie   dwa  razy  po  ½  etatu  bibliotekarza,  
- w Starych Budkowicach  0,75 etatu bibliotekarza.
Dokonano zakupu 905 woluminów za 14.964,00 zł, węgla i oleju 
na  kwotę  16.922,00  zł,  ponadto  zakupiono  programy 
antywirusowe, środki czystości, artykuły papiernicze, czasopisma, 
tusze. Wykonane usługi to: remont dachu w Zagwiździu, przeglądy, 
naprawy, wywozy śmieci, usługi kominiarskie, pocztowe, szkolenia 
bhp.

Rozdział  92120 –  Ochrona  zabytków  i  opieka  nad  zabytkami- 
9.697,05  zł,  w  tym  wynagrodzenie  opiekuna  zabytków,  koszty 
wykonania  instalacji  ram  okiennych  w  kapliczce  w  Nowych 
Budkowicach,  wykonanie  materiałów  fotograficznych  folderów  
i kosztorysu remontowego kuźni w Zagwiździu.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20.915,68 zł 
Wydatki  związane  były  z  organizacją  dożynek  i  innych  imprez 
kulturalnych,  wykonane zostały inne prace  porządkowe,  ponadto 
zakupiono materiały eksploatacyjne do kosy, art. biurowych, grabie 
i łopaty. 
Wydatki rad sołeckich  to kwota – 9.159,00 zł.

17 926 KULTURA 
FIZYCZNA I SPORT

109.952,00 114.952,00 111.947,79 97,39 Wydatki  dotyczą  utrzymania  obiektów  sportowych  oraz 
przekazania dotacji dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w wysokości 60.400,00 zł. 
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Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych to:
- wynagrodzenia gospodarzy boisk – 14.644,98 zł.
- energia – 3.095,82 zł.
Wydatki  na  obiektach  w  poszczególnych  miejscowościach 
przedstawiały się jak niżej;
-  Radomierowice  -13.445,86  zł  w  tym;  zakup  kosiarki,  oleju, 
materiałów do remontu szatni  /  panele,  wapno, lampy, materiały 
montażowe/,  w  zakresie  przeprowadzonego  remontu  dokonano 
montażu  umywalek,  baterii,  podgrzewacza  wody  i  wykonano 
remont instalacji elektrycznej.
 - Murów – 13.822,97 zł w tym 5.868,00 zł – koszty obchodów  
60 – lecia UNII, a 7.954,97 zł wykorzystano na:  zakup kosiarki, 
paliwa i olej do kosiarki, środków czystości i drobnych materiałów 
budowlanych. 
-  St.  Budkowice – 6.048,95 zł  w tym paliwo i  olej  do kosiarki, 
nawóz  do  pielęgnacji  murawy,  środki  czystości,  materiały  do 
bieżących potrzeb, oraz wykonano  barierkę zabezpieczającą wjazd 
na boisko i sfinansowano naprawę kosiarki.
Inne  wydatki  nie  przypisane  do  poszczególnych   klubów  
to 489,21 zł np. wywozy śmieci.
Wydatki rad sołeckich to kwota – 3.900,30 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku ewidencja księgowa zawiera zobowiązania niewymagalne w wysokości 40.465,34 zł w tym zobowiązania 
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 672.256,00 zł co stanowi 6,76 % 
planowanych dochodów jednostki  roku bieżącego.

Figurujące rozbieżności  między wielkościami planowanymi strony dochodowej  budżetu przypisuje  się  po części  prognozie  dochodów, 
figurującym zaległościom, uregulowaniem wcześniejszych należności podatkowych wpłaconych przez dłużników czy też ściągniętych w ramach 
prowadzonej windykacji, oraz nie wprowadzeniem korekty zmniejszającej plany środków na zadania zlecone lecz wydaniem decyzji Wojewody 
Opolskiego o blokadzie środków.

Niewykonanie  planu strony wydatkowej  dotyczyło  wielu aspektów,  które miały  decydujący  wpływ.  Nie  zostały  wykorzystane  środki  
na zaplanowane do realizacji inwestycje jak:

 – „dokumentacja na rozbudowę i modernizację systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Murów” - 



dlatego, iż zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska, przedsięwzięcie dotyczące 
aglomeracji o RLM poniżej 15 tyś. nie kwalifikowały się do wystąpienia o środki Funduszu Spójności. Nabór wniosków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zaplanowano na sierpień 2008r,

 -  „wodociąg Okoły - Czarna Woda”- projekt ma możliwość dofinansowania w ramach PROW 2007 – 2013, jednak nie ogłoszono do chwili  
obecnej naboru wniosków i terminu ogłoszenia naboru,

 -  „rozbudowa strażnicy OSP Radomierowice” – przetarg został unieważniony ponieważ najniższa oferta tylko jednego oferenta znacznie 
przekraczała zaplanowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego środki w budżecie,
Ponadto  nie  wszystkie  zadania  bieżące   zostały  w  pełni  wykonane  np.:  nie  wykonano  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  ponieważ  
w związku z licznymi wnioskami mieszkańców o ujęcie w planie zmian zagospodarowania terenu nastąpiła konieczność wcześniejszej aktualizacji 
zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Murów, gdyż plan zagospodarowania może wyłącznie obejmować zagadnienia 
ujęte  w  studium   uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania.  W związku  z  tym  zlecono  opracowanie  zmian  studium  oraz  opracowano 
ekofizjografię, która stanie się elementem planu. Nie wprowadzono korekty planu dla zadań wykonanych w końcu roku budżetowego o wartości 
kosztowej niższej niż ujętej w planie, nie zatrudniono pracownika oraz poczyniono oszczędności w wynagrodzeniach oświatowych szczególnie 
zastępstwach. 
 
Nadmienia się, że organ stanowiący nie tworzył jednostek budżetowych, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych oraz jednostek 
zobowiązujących do przedstawienia sprawozdań o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych.



            ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW

                    BUDŻETU GMINY MURÓW ZA  2007 ROKU  w zł

     Z TEGO

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN
WYKONANIE

 

WYDATKI
W  TYM

WYDATKI

    

 WYDATKÓW 
OGÓŁEM

% BIEŻĄCE wynagrodzenia 
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
010  Rolnictwo i łowiectwo          26 170,00        22 625,25    86        22 625,25                   -                 -       19 008,38               -                 - 

 1030 Izby rolnicze            1 800,00          1 794,72  100          1 794,72      

 1095 Pozostała działalność          24 370,00        20 830,53    85        20 830,53                   -        19 008,38   

600  Transport i łączność        359 089,00      286 669,37    80      152 331,10       16 963,80     55 000,00                   -               -  134 338,27    

 60014 Drogi publiczne powiatowe          55 000,00        55 000,00  100        55 000,00      55 000,00    

 60016 Drogi publiczne gminne        112 149,00           97 331,10    87        97 331,10       16 963,80     

60017 Drogi wewnętrzne        191 940,00      134 338,27    70                     -      134 338,27    

700  Gospodarka mieszkaniowa        188 680,00      176 996,19    94      176 996,19         8 387,06                 -                   -               -                 - 

 70004 Różne  jednostki  obsługi 
gospodarki mieszkaniowej      i 
komunalnej

       165 580,00      156 121,98    94      156 121,98         6 637,06     

70005 Gospodarka    gruntami 
i nieruchomościami

         23 100,00        20 874,21    90        20 874,21         1 750,00     

710  Działalność usługowa        177 000,00        40 889,23    23        40 889,23                   -                 -                   -               -                 - 

 71004 Plany zagospodarowania 
przestrzennego

       160 000,00        28 286,88    18        28 286,88      

 71035 Cmentarze            3 000,00          2 440,00    81          2 440,00      

 71095 Pozostała działalność          14 000,00        10 162,35    73        10 162,35      

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



750  Administracja publiczna     1 457 236,00   1 398 877,37    96   1 387 844,71     981 828,77     11 032,66       71 465,00               -    11 032,66    

 75011 Urzędy wojewódzkie          71 465,00        71 465,00  100        71 465,00       69 681,24        71 465,00   

 75018 Urzędy marszałkowskie          11 034,00           11 032,66  100                     -      11 032,66      11 032,66    

 75022 Rady Gmin        124 000,00      119 558,55    96      119 558,55      

 75023 Urzędy Gmin     1 233 737,00   1 181 743,13    96   1 181 743,13     912 147,53     

 75075 Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego

         14 300,00        14 148,03    99        14 148,03      

 75095 Pozostała działalność            2 700,00             930,00    34             930,00      

751  Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

         11 780,00        11 780,00  100        11 780,00         2 936,81                 -       11 780,00               -                 - 

 75101 Urzędy  naczelnych  organów 
władzy  państwowej,  kontroli 
i ochrony prawa 

              960,00             960,00  100             960,00              960,00   

 75108 Wybory do Sejmu i Senatu          10 820,00        10 820,00  100        10 820,00         2 936,81        10 820,00   

754  Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciw pożarowa

       195 780,00      119 664,28    61        99 217,28       33 887,59                 -            999,00               -    20 447,00    

 75404 Komendy wojewódzkie Policji            6 000,00          6 000,00  100                     -          6 000,00    

 75412 Ochotnicze Straże Pożarne        188 280,00      112 665,28    60        98 218,28       33 437,59       14 447,00    

 75414 Obrona cywilna            1 500,00             999,00    67             999,00            450,00             999,00   

            
            



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

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

         61 100,00        43 892,74    72        43 892,74       28 746,97                 -                   -               -                 - 

 75647 Pobór  podatków,  opłat  i 
niepodatkowych  należności 
budżetowych

         61 100,00        43 892,74    72        43 892,74       28 746,97     

757  Obsługa długu publicznego          41 295,00        33 640,33    81        33 640,33                   -                 -                   -  33 640,33                 - 

 75702 Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów         i 
pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego

         41 295,00        33 640,33    81        33 640,33     33 640,33  

758  Różne rozliczenia                       -                    -                      -                   -                 -                   -               -                 - 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe                       -                    -                      -      

801  Oświata i wychowanie     4 814 960,80   4 582 347,26    95   4 582 347,26  3 228 104,39                 -                   -               -                 - 

 80101 Szkoły podstawowe     2 127 840,32   2 033 087,69    96   2 033 087,69  1 589 803,12     

80104 Przedszkola     1 333 100,69   1 257 734,75    94   1 257 734,75     879 336,18     

80110 Gimnazja     1 015 588,41      988 410,52    97      988 410,52     744 131,86     

 80113 Dowożenie uczniów do szkół        193 400,00      166 497,18    86      166 497,18       14 713,23     

 80146 Dokształcenie i doskonalenie 
nauczycieli

         21 749,00        16 735,00    77        16 735,00      

 80195 Pozostała działalność        123 282,38      119 882,12    97      119 882,12            120,00     

851  Ochrona zdrowia          94 000,00        86 342,03    92        86 342,03       24 008,98                 -                   -               -                 - 

 85153 Zwalczanie narkomanii            9 000,00          3 488,79    39          3 488,79                   -     

 85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

         85 000,00        82 853,24    97        82 853,24       24 008,98     

            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852  Pomoc społeczna     1 830 604,00   1 737 769,90    95   1 737 769,90     204 715,17     90 000,00  1 081 708,36               -                 - 

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

    1 066 820,00   1 025 457,83    96   1 025 457,83       34 381,71   1 025 457,83   

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

         16 000,00          7 976,03    50          7 976,03         7 976,03          7 976,03   

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne 

       258 861,00      223 482,88    86      223 482,88         48 274,50   

 85215 Dodatki mieszkaniowe          35 000,00        34 472,33    98        34 472,33      

 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej        240 648,00      236 430,52    98      236 430,52     152 045,16     

 85228 Usługi  opiekuńcze  i 
specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze

         90 000,00        90 000,00  100        90 000,00      90 000,00    

 85295 Pozostała działalność        123 275,00      119 950,31    97      119 950,31       10 312,27     

854  Edukacyjna opieka 
wychowawcza

       168 628,20      138 155,30    82      138 155,30       46 139,88                 -                   -               -                 - 

 85401 Świetlice szkolne          96 625,20        85 070,10    88        85 070,10       46 139,88     

 85415 Pomoc materialna dla uczniów          72 003,00        53 085,20    74        53 085,20      

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



900  Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

       569 150,00      289 657,28    51      233 357,96         3 053,94                 -                   -               -    56 299,32    

 90001 Gospodarka  ściekowa 
i ochrona wód

       325 800,00        56 299,32    17                     -        56 299,32    

 90002 Gospodarka odpadami          29 000,00        23 705,61    82        23 705,61      

 90004 Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach

           3 960,00          3 778,24    95          3 778,24            360,94     

 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

              540,00             467,00    86             467,00      

 90015 Oświetlenie ulic, placów         i 
dróg

       205 600,00      201 431,31    98      201 431,31      

 90095 Pozostała działalność            4 250,00          3 975,80    94          3 975,80         2 693,00     

921  Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

       292 481,00      277 687,54    95      215 114,28     115 667,60                 -                   -               -    62 573,26    

 92109 Domy  i  ośrodki  kultury, 
świetlice i kluby

         94 223,00        85 998,02    91        23 424,76         7 053,69       62 573,26    

 92116 Biblioteki        167 388,00      161 076,79    96      161 076,79     100 288,58     

 92120 Ochrona  i  konserwacja 
zabytków

           9 800,00          9 697,05    99          9 697,05         5 312,00     

 92195 Pozostała działalność          21 070,00        20 915,68    99        20 915,68         3 013,33     

926  Kultura fizyczna i sport        114 952,00      111 947,79    97      111 947,79       14 644,98     60 400,00                   -               -                 - 

 92601 Obiekty sportowe          54 552,00        51 547,79    94        51 547,79       14 644,98     

 92605 Zadania  w  zakresie  kultury 
fizycznej i sportu

         60 400,00        60 400,00  100        60 400,00      60 400,00    

  R A Z E M   10 402 906,00   9 358 941,86    90   9 074 251,35  4 709 085,94   216 432,66  1 184 960,74  33 640,33  284 690,51    
            



OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU
NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

w zł

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

Dochody 9.936.140,00 10.129.843,44 101,95 Wydatki 10.402.906,00 9.358.941,89 89,96

Przychody 1.030.987,00 566.368,45 54,93 Rozchody 567.221,00 567.220,83 100,00

Ogółem 10.967.127,00 10.696.211,89 97,53 10.970.127,00 9.926.162,72 90,48



REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

za 2007 rok.

Gmina  Murów  otrzymała  środki  na  zadania  zlecone  w  ogólnej  wysokości  1.184.960,74  zł.
Plan i wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się jak niżej.

Dział Rozdział Plan
Wykonanie 
dochodów

Wykonanie 
wydatków

Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń

010 01095 19.570,00 19.008,38 19.008,38

750 75011 71.465,00 71.465,00 71.465,00 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                       69.681,24 

751 75101 960,00 960,00 960,00

75108 10.820,00 10.820,00 10.820,00 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                         2.936,81 

754 75414 1.000,00 999,00 999,00 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                            450,00 

852 85212 1.066.820,00 1.025.457,83 1.025.457,83 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                       34.381,71 

85213 16.000,00 7.976,03 7.976,03 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                          7.976,03 

85214 52.729,00 48.274,50 48.274,50

RAZEM

1.239.364,00 1.184.960,74 1.184.960,74 w tym wynagrodzenia i pochodne
                                   115.425,79 

Z  powyższych  środków  finansowane  były  zadania  w  części  etatów  związanych  
z ewidencją ludności, realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej, ochrony środowiska, 
prowadzenia stałego rejestru  wyborców i  zwrotem części  podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

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

W zakresie wyborów do Sejmu i Senatu sfinansowane zostały wydatki przygotowania
i przeprowadzenia wyborów zgodnie z preliminarzem i wskaźnikami jednostkowymi.



INFORMACJA O PRZEBIEGU INWESTYCJI W 2007 ROKU
w zł

Lp. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE KRÓTKA INFORMACJA OPISOWA

1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Grabczok

191.940,00 134.338,27 Dokonano  aktualizacji  kosztorysu,  zakupiono  dziennik 
budowy, sfinansowano koszty modernizacji drogi oraz nadzór 
inwestorski.

2 Zakup  syreny  elektronicznej  z  blokiem 
sterującym

9.000,00 8.147,00  Zakupiono syrenę elektroniczną do celów przeciw pożarowych.

3 Rozbudowa strażnicy
OSP Radomierowice 

71.000,00 6.300,00 Sfinansowano  dokumentację  projektową  oraz  kosztorys 
rozbudowy strażnicy

4 Realizacja projektu e-Urząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny

74.807,00
*

74.805,49 Przekazano dotację na koszty kwalifikowane projektu e– Urząd 
w wysokości 11.032,66 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 
63.772,83 zł

5 Rozbudowa  i  modernizacja  gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Murów 
- dokumentacja

150.000,00 55.793,02 Wykonano  koncepcję  kanalizacji  oraz  analizę  techniczną 
projektów.

6 Budowa wodociągu Okoły - Czarna Woda 175.000,00 506,30 Wykonano  aktualizację  uzgodnień  warunków  technicznych 
wykonania robót.

7 Remont świetlicy wiejskiej w Zagwiździu 67.500,00 62.573,26 Sfinansowano  wykonane  i  odebrane  roboty  budowlane  oraz 
koszty nadzoru.

8 Dofinansowanie zakupu radiowozu 6.000,00 6.000,00 Po  zawartym porozumieniu  przekazano  środki  finansowe na 
zakup  samochodu  dla  Komisariatu  Policji  w  Dobrzeniu 
Wielkim.  Środki  zostały  rozliczone  protokołem  zdawczo  – 
odbiorczym z 15.11.2007r 

Razem 745.247,00 348.463,34

*w tym kwota 63.773,00 planowana do przekazania dla Urzędu Marszałkowskiego w formie pożyczki na współfinansowanie
zadania inwestycyjnego która stanowi różnicę w zestawieniu tabelarycznym wydatków w pozycji wydatki majątkowe jako przekazana 
w wysokości 63.722,83 zł.



Informacja o przychodach i wydatkach

GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan  finansowy na 2007 r. przedstawiał się następująco:

Przychody:
- Stan funduszu na początek roku 13.535,53 zł
§ 0690
-  wpływy  z  opłat  i  kar  za  pozostałe  rodzaje  gospodarczego  korzystania  ze  środowiska  
i dokonanie w nim zmian  4.833,47 zł.
Łączny plan przychodów            18.369,00 zł

Wpływy z tytułu przychodów wyniosły 8.143,47 zł  oraz środki  z bilansu otwarcia 
10.629,80 zł co dało przychód łączny 18.773,27 zł

W przeciągu roku wydatkowano 2.647,14 zł

Wydatki  związane były z zakupem programu ekologicznego celem propagowania działań 
proekologicznych , prowadzoną akcją „ Sprzątanie świata” oraz wycinką jednego drzewa z 
gatunku dąb w miejscowości Bukowo. 
Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan środków wynosi 16.126,13 zł.



WYDATKI SOŁECTW W RAMACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

PONIESIONYCH W 2007 ROKU

Lp. Nazwa Plan ROZDZIA Wykonanie w zł
1. Murów 1.3710,0

0
60014-2320 10.000,00 dotacja na budowę chodnika
60016-4210
60016-4300

831,59
80,03

911,62

zakupy znaków, tablic, tuleje, folii i 
ziemi do utwardzenia placu 

92195-4170
92195-4210
92195-4300

730,50
1.628,00

439,20
2.797,7

art. biurowe, paliwo do kosiarki: 
miotła, łopata, grabie, żyłka do 
kosiarki, taczka, worki sanitarne, 
urządzenie do oprysków, środki 
chwastobójcze, naprawa kosy 
spalinowej, art. spożywcze na 
festyn, kwiaty, prace porządkowe, 
koszenie trawy, montaż tablic, Razem xxxxxxxxx 13.709,32

2. Stare 
Budkowice

1.3580,0
0

60016-4210 980,00 zakup kostki brukowej
60014-2320 6.000,00 dotacja na budowę chodnika
92195-4210
92195-4300
92195-4170

72,00
2.000,00

320,00
2.392,00

łopata, grabie i inne artykuły
występ artystyczny na dożynkach i 
dniach Zagwiździa, wykonanie 
stalowych słupków do tablic z 
nazwami ulic

92601-4210 3.900,30 zakup kosiarki spalinowej  i 
materiałów 
do remontu budynku LZS Stare 
BudkowiceRazem xxxxxxxxx 13.272,30

3. Zagwiździe 8.550,00 60014-2320 6.000,00 dotacja na budowę chodnika
92195-4210
92195-4170
92195-4300

490,03
1.000,00

380,00
1.870,03

organizacja obchodów Dnia Św. 
Marcina – powożenie bryczkami, 
poczęstunek, nagrody, koszenie, 
zagrabianie, wywóz trawy

Razem 7.870,03
4. Nowe 

Budkowice
3.980,00 60016-4300 1.756,17 wycinka i kosmetyka drzew, 

tabliczki informacyjne
70004-4270 2.000,01 prace instalacyjno sanitarne 

w obiekcie szkolnym
92195-4170 220,00 wykonanie słupków z nazwami ulic

Razem xxxxxxxxx
xxx

3.976,18
5. Radomierowi

ce
2.200,00 60016-4210

60016-4300
973,56
549,00

1.522,56

remont drogi w Radomierowicach – 
zakup oraz transport bazaltu

92195-4210 91,76 art. spożywcze na zorganizowanie 
spotkania opłatkowegoRazem xxxxxxxxx

xxx
1.614,32

6. Młodnik 800,00 92195-4210 717,90 artykuły spożywcze, obrusy, 
ozdoby na zorganizowanie 
spotkania opłatkowego, gry 
świetlicowe

Razem xxxxxxxxx 717,90



7. Grabice + 
Święciny

1.540,00 60016-4210
60016-4300

55,70
170,00
225,70

Wykaszanie terenów zielonych, 
malowanie ławki przystankowej 
w Grabicach92195-4210 299,71 Zakup sprzętu do prac 
porządkowych na działce 

Razem xxxxxxxxx
xxx

525,41
8. Grabczok 3.300,00 75412-4210 3.279,36 Zakup urządzeń, wyposażenie 

i dokończenie placu zabaw we wsi 
Grabczok

Razem xxxxxxxxx 3.279,36
9. Okoły 820,00 70004-4210 28,55 zakup reduktora do pieca gazowego

92195-4210 769,90 zakup doposażenia, ozdoby 
choinkowe i inne materiały

Razem xxxxxxxxx 798,45
10. Bukowo 2.390,00 60016-4210 2.120,00 Zakup materiałów na 

okrawężnikowanie  zatoczki 
autobusowej w Bukowej

Razem xxxxxxxxx 2.120,00
11. Dębiniec 4.400,00 60016-4210 4.400,00 Przygotowanie ulicy Polnej pod 

położenie nawierzchni asfaltowej tj. 
nawiezienie kamienia na całej 
długości ulicy

Razem xxxxxxxxx 4.400,00
12. Kały 3.080,00 92109-4210

92109-4270
2.250,57

980,00
remont świetlicy wiejskiej w 
Kałach – zakup materiałów, drzwi, 
okna, remont instalacji elektrycznej 
w świetlicy 
w Kałach

Razem xxxxxxxxx
xxx

3.230,57
OGÓŁEM 58.350,0

0
xxxxxxxxx
xx

55.513,84


