
ZARZĄDZENIE  NR Or 0151/64/2008

Wójta  Gminy Murów z dnia 14 listopada 2008 r
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Murów

projektu budżetu na rok 2009

Na podstawie art.181 ust. 1 w związku z art. 179, art.180 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, 
poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218,  
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, 
poz. 791 i Nr 140, poz. 984, Dz U z 2008 r Nr 180, poz.1112/
Wójt Gminy Murów zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej 
kwoty  długu  na  koniec  roku  budżetowego  i  lata  następne,  informację  o  stanie  mienia 
komunalnego Radzie Gminy Murów i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
celem zaopiniowania

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Andrzej Puławski



                       U C H W A Ł A   NR  XI /     / 2008 PROJEKT
Rady  Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2008 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 litera „d” oraz pkt.10 w zw. z art. 51 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 
zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 
Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz U z 2008 r Nr 180, poz.1112/ w związku z 
art. 165, 173, 175, 176, 184, art. 188 ust. 2, pkt. 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; 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 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, 
poz.984, Dz U z 2008 r Nr 180, poz.1112/ 
Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1

Uchwala się budżet gminy Murów na okres roku kalendarzowego 2009.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu w wysokości /w zł./           10.924.957,00
w tym ;
-dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.207.876,00
-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
   napojów alkoholowych w wysokości      95.000,00
  zgodnie z załącznikami 1, 3 .

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości /w zł./           17.873.211,85
w tym ; 
-wydatki na zadania zlecone w wysokości             1.207.876,00

-dotacje celowe w wysokości    248.500,00

-wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości      90.000,00

-wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw
  działania narkomanii        5.000,00
zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 



   

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami w wysokości /zł./ 1.207.876,00
zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Ustala się przychody w wysokości 7.083.302,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 w tym : 

1) planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty             5.827.394,00
    z tego :
  - planowany do zaciągnięcia kredyt  2.790.949,00
  - planowana do zaciągnięcia pożyczka na finansowanie 
     projektów UE  3.036.445,00
2) wolne środki    255.000,00
3) nadwyżka z lat ubiegłych 1.000.908,85

§ 7

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.948.254,85 zł który zostanie pokryty wolnymi 
środkami w wysokości 119.952,00 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem 2.790.949,00 zł, 
planowaną  do  zaciągnięcia  pożyczką  na  finansowanie  projektów  UE  w  wysokości 
3.036.445,00 zł oraz nadwyżką budżetową w wysokości 1.000.908,85 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 135.048,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Zatwierdza  się  plan  przychodów i  wydatków Gminnego  Funduszu  Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości 33.315,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.



§ 10

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 
Gminy – sołectw w łącznej kwocie 56.830,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się rezerwę  w wysokości 25.000,00 zł
w tym:

rezerwa ogólna 20.000,00 zł
rezerwa celowa   5.000,00 zł

            z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań
            własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy
            o zarządzaniu kryzysowym.

§ 12

1.Ustala się roczne limity dla :
  1 )      zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 
300.000,00 zł

  2 )      zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek zaciągniętych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.827.394,00 zł

  3 )      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę
wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  pożyczek   
i kredytów do kwoty 136.000,00 zł

2.Upoważnia się Wójta Gminy Murów do : 
  1 )     zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 1 
uchwały Rady Gminy Murów Nr XVI /123 /2008 z dnia 30 października
2008 r.

  2 )    zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin 
zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę 650.000,00 zł

3 )     zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 

          do maksymalnej wysokości 300.000,00 zł
4 )     samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 300.000,00 zł
5 )     samodzielnego zaciągania zobowiązań inwestycyjnych do wysokości 

300.000,00 zł 

§ 13

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  dokonywania  przeniesień  wydatków  w budżecie  gminy 
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.



§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała  niniejsza  wraz  z  załącznikami  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.





Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Murów
Nr

              DOCHODY   BUDŻETU  GMINY  NA  ROK  2009
w złotych

Dział Rozdział §
Źródło dochodów

 
 

Dochody bieżące Dochody 
majątkowe

   Dochody 
razem

010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO                               - 338 000,00 338 000,00

          
 01028  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                               -  288 000,00 288 000,00
      
  6260
   
   

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych     

   
 
 288 000,00 288 000,00

     
 01095  Pozostała działalność                            -  50 000,00 50 000,00
  0770
   

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

 
 50 000,00 50 000,00

020   LEŚNICTWO     3 500,00 - 3 500,00
            
 02001  Gospodarka leśna  3 500,00                            -  3 500,00
      
  0750
   
   
   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00 3 500,00

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA   94 162,00 102 366,00 196 528,00
 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   84 432,00 - 84 432,00
   
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,    

   
   
   

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

   

83 932,00 83 932,00
  0920 Pozostałe odsetki     500,00 500,00



            
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 730,00 102 366,00 112 096,00
   
  0470
   

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości

   
472,00 472,00

  0750
   
   
   

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 071,00 6 071,00

  0770
   

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 102 366,00 102 366,00

  0920 Pozostałe odsetki 3 187,00 3 187,00
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA    74 138,00 - 74 138,00
         
 75011  Urzędy wojewódzkie 73 038,00 - 73 038,00
   
  2010
   

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami 72 430,00 72 430,00

  2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 608,00 608,00
ustawami

 75023  Urzędy gmin 1 100,00 - 1 100,00
   
  0830 Wpływy z usług 100,00 100,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00
   
751   

   

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

 966,00 - 966,00
 75101  
    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 966,00 - 966,00
   



  2010
   

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami 966,00 966,00

752   

OBRONA NARODOWA
 
 1 000,00 - 1 000,00

         
 75212  Pozostałe wydatki obronne  1 000,00 1 000,00

  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  1 000,00 1 000,00

         
754   

   

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA
 
 

1 000,00 - 1 000,00

   
 75414  Obrona cywilna 1 000,00 - 1 000,00
   
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

   
   

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami 1 000,00 1 000,00

756   
   

   

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

3 967 800,00 - 3 967 800,00

   
 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 300,00 - 19 300,00
    
  0350
   

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w 
formie karty podatkowej 18 000,00 18 000,00

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300,00 1 300,00
   

 75615  
   
   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 1 279 684,00 - 1 279 684,00

    



  0310 Podatek od nieruchomości 1 073 062,00 1 073 062,00
  0320 Podatek rolny 10 576,00 10 576,00
  0330 Podatek leśny 146 496,00 146 496,00
  0340 Podatek od środków transportowych 4 550,00 4 550,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 40 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   5 000,00 5 000,00
 75616  

  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i  
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  
lokalnych od osób fizycznych 

   
   

 1 009 171,00 - 1 009 171,00

  0310 Podatek od nieruchomości 711 255,00 711 255,00

  0320 Podatek rolny 123 332,00 123 332,00
  0330 Podatek leśny 1 678,00 1 678,00

  0340 Podatek od środków transportowych 42 706,00 42 706,00

  0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 15 000,00

  0430 Wpływy z opłaty targowej 17 700,00 17 700,00

  0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 500,00 3 500,00

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 82 000,00 82 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 12 000,00
    
 75618  
   

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 18 000,00 - 18 000,00

    
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 18 000,00
   
 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 641 645,00 - 1 641 645,00
    
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 588 645,00 1 588 645,00

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 53 000,00 53 000,00



758   RÓŻNE ROZLICZENIA     4 721 595,00 - 4 721 595,00
         

 75801  
   

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 3 165 791,00 - 3 165 791,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 165 791,00 3 165 791,00
   
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 483 599,00 - 1 483 599,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 483 599,00 1 483 599,00
   
 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 72 205,00 - 72 205,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   72 205,00 72 205,00
         
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE   130 850,00 - 130 850,00
   
 80101  Szkoły podstawowe 200,00 - 200,00
   
  0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00
   
 80104  Przedszkola 103 300,00 - 103 300,00
   
  0690 Wpływy z różnych opłat 32 000,00 32 000,00
  0830 Wpływy z usług 71 300,00 71 300,00
   
 80195  Pozostała działalność 27 350,00 - 27 350,00
   
  2030
   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 27 350,00 27 350,00

851   OCHRONA ZDROWIA     95 480,00 - 95 480,00
         

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000,00 - 95 000,00
   
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95 000,00 95 000,00
   
 85195  Pozostała działalność 480,00 - 480,00
  



  2010
   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

  zleconych gminie ustawami 480,00 480,00
852   POMOC SPOŁECZNA   1 369 000,00 - 1 369 000,00
  
 85212  
   

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 073 000,00 - 1 073 000,00

  2010
   

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami 1 073 000,00 1 073 000,00

    
 85213  
   

   

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne
 
 9 000,00 - 9 000,00

  2010
   

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami
 
 9 000,00 9 000,00

    
 85214  
   

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe 161 000,00 - 161 000,00

   
  2010
   
   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami 50 000,00 50 000,00

   
  2030
   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 111 000,00 111 000,00

   
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 80 000,00 - 80 000,00
   
  2030
   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 80 000,00 80 000,00

   
 85295  Pozostała działalność 46 000,00 - 46 000,00



  2030
   
   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin

46 000,00 46 000,00

854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   24 100,00 - 24 100,00
         
 85401  Świetlice szkolne 24 100,00 - 24 100,00
   
  0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00
  0830 Wpływy z usług 23 900,00 23 900,00
         
900   
   

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 1 000,00 - 1 000,00

 90020  
   

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
produktowych 1 000,00 - 1 000,00

   
  0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 000,00
         

OGÓŁEM       10 484 591,00 440 366,00 10 924 957,00
         



             DOCHODY 2009 ROKU  ZBIORCZO
    w złotych

Dział Źródło dochodów bieżące własne
majątkowe 

własne własne razem
zlecone 
bieżące

zlecone 
majątkowe zlecone razem Dochody ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo      338 000,00 338 000,00   0,00 338 000,00 
020 Leśnictwo 3 500,00  3 500,00   0,00 3 500,00 
700 Gospodarka mieszkaniowa 94 162,00 102 366,00 196 528,00   0,00 196 528,00 
750 Administracja publiczna 1 708,00  1 708,00 72 430,00  72 430,00 74 138,00 

751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa   0,00 966,00  966,00 966,00 

752 Obrona Narodowa   0,00 1 000,00  1 000,00 1 000,00 

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa   0,00 1 000,00  1 000,00 1 000,00 

756

Dochody od osób prawnych           od 
osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 3 967 800,00  3 967 800,00   0,00 3 967 800,00 

758 Różne rozliczenia 4 721 595,00  4 721 595,00   0,00 4 721 595,00 
801 Oświata i wychowanie 130 850,00  130 850,00   0,00 130 850,00 
851 Ochrona zdrowia    95 000,00  95 000,00 480,00  480,00 95 480,00 
852 Pomoc Społeczna 237 000,00  237 000,00 1 132 000,00  1 132 000,00 1 369 000,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 100,00  24 100,00   0,00 24 100,00 

900
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 000,00  1 000,00   0,00 1 000,00 

Razem dochody 9 276 715,00 440 366,00 9 717 081,00 1 207 876,00  1 207 876,00 10 924 957,00 

Przychody 7 083 302,85  7 083 302,85   0,00 7 083 302,85 

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY 16 360 017,85 440 366,00 16 800 383,85 1 207 876,00 0,00 1 207 876,00 18 008 259,85 



        Zestawienie tabelaryczne planu wydatków budżetu Gminy Murów 
na 2009 rok  / w zł / 

Załącznik Nr 2 
do uchwały budżetowej 
Rady Gminy Murów   Nr    

     

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ
WYDATKI WYDATKI

W  TYM
WYDATKI

   

  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
010  Rolnictwo i łowiectwo       1 625 000,00         25 000,00            352,00                 -                   -                -   1 600 000,00    

 01010 Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacja wsi

      1 612 500,00         12 500,00       1 600 000,00    

 01030 Izby rolnicze              3 500,00           3 500,00      

 01095 Pozostała działalność              9 000,00           9 000,00            352,00     

600  Transport i łączność          783 785,00       158 785,00       17 045,00     71 500,00                   -                -      625 000,00    

 60014 Drogi publiczne powiatowe            71 500,00         71 500,00      71 500,00    

 60016 Drogi publiczne gminne            87 285,00         87 285,00       17 045,00     

60017 Drogi wewnętrzne          625 000,00                      -          625 000,00    

700  Gospodarka mieszkaniowa          702 284,00       112 284,00         1 764,00                 -                   -                -      590 000,00    

 70004 Różne jednostki  obsługi gospodarki 
mieszkaniowej

         670 284,00         80 284,00         1 764,00         590 000,00    

 
70005 Gospodarka    gruntami             i 

nieruchomościami
           32 000,00         32 000,00      

 
710  Działalność usługowa          138 000,00       138 000,00         2 900,00                 -                   -                -                     -      

 
 71004 Plany zagospodarowania 

przestrzennego
         120 000,00       120 000,00      

 71035 Cmentarze              6 000,00           6 000,00         2 900,00     

 71095 Pozostała działalność            12 000,00         12 000,00      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
750  Administracja publiczna       1 783 071,97    1 773 071,97  1 178 550,00                 -       72 430,00                -        10 000,00    

 75011 Urzędy wojewódzkie            72 430,00         72 430,00         72 430,00   

 75022 Rady Gmin          150 000,00       150 000,00      

 75023 Urzędy Gmin       1 524 961,97    1 514 961,97  1 177 350,00           10 000,00    

 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego

           21 380,00         21 380,00         1 200,00     

 75095 Pozostała działalność            14 300,00         14 300,00      

 
751  Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa

                966,00              966,00                   -                 -            966,00                -                     -      

 
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli          i ochrony 
prawa 

                966,00              966,00              966,00   

752  Obrona narodowa              1 000,00           1 000,00                   -                 -         1 000,00                -                     -      

 75212 Pozostałe wydatki obronne              1 000,00           1 000,00           1 000,00   

754  Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

         147 000,00       147 000,00       41 450,00                 -         1 000,00                -                     -      

 75412 Ochotnicze Straże Pożarne          145 000,00       145 000,00       41 050,00     

 75414 Obrona cywilna              2 000,00           2 000,00            400,00          1 000,00   

          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

           60 000,00         60 000,00       45 480,00                 -                   -                -                     -      

 75647 Pobór  podatków,  opłat  i  nie 
podatkowych  należności 
budżetowych

           60 000,00         60 000,00       45 480,00     

757  Obsługa długu publicznego          171 362,00       171 362,00                   -                 -                   -  171 362,00                     -      

 75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów         i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego

         171 362,00       171 362,00     171 362,00  

758  Różne rozliczenia            25 000,00         25 000,00                   -                 -                   -                -                     -      

 75818 Rezerwy ogólne i celowe            25 000,00         25 000,00      

801  Oświata i wychowanie       5 355 200,00    5 343 200,00  3 877 322,00                 -                   -                -        12 000,00    

 80101 Szkoły podstawowe       2 436 172,83    2 436 172,83  1 886 610,00     

80104 Przedszkola       1 467 710,00    1 455 710,00  1 037 870,00           12 000,00    

80110 Gimnazja       1 153 312,00    1 153 312,00     925 170,00     

 80113 Dowożenie uczniów do szkół          234 382,00       234 382,00       27 672,00     

 80146 Dokształcenie i doskonalenie 
nauczycieli

           24 019,00         24 019,00      

 80195 Pozostała działalność            39 604,17         39 604,17      

851  Ochrona zdrowia            95 480,00         95 480,00       29 000,00                 -            480,00                -                     -      

 85153 Zwalczanie narkomanii              5 000,00           5 000,00                   -     

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi            90 000,00         90 000,00       29 000,00     

 85195 Pozostała działalność                 480,00              480,00              480,00   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

852  Pomoc społeczna       1 864 608,00    1 864 608,00     238 570,00   110 000,00  1 132 000,00                -                     -      

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

      1 073 000,00    1 073 000,00       36 762,00   1 073 000,00   

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

             9 000,00           9 000,00           9 000,00   

 85214 Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz 
składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

         296 000,00       296 000,00         50 000,00   

 85215 Dodatki mieszkaniowe            25 000,00         25 000,00      

 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej          244 348,00       244 348,00     185 348,00     

 85228 Usługi  opiekuńcze i  specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

         110 000,00       110 000,00    110 000,00    

 
 85295 Pozostała działalność          107 260,00       107 260,00       16 460,00     

854  Edukacyjna opieka wychowawcza          105 080,00       105 080,00       57 245,00                 -                   -                -                     -      

 85401 Świetlice szkolne          103 580,00       103 580,00       57 245,00     

 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów              1 500,00           1 500,00      

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
      4 422 744,00       322 850,00                   -                 -                   -                -   4 099 894,00    

 90001 Gospodarka ściekowa              i 
ochrona wód

      4 083 394,00                      -       4 083 394,00    

 90002 Gospodarka odpadami            49 000,00         49 000,00      

 90004 Utrzymanie zieleni                   w 
miastach i gminach

             5 000,00           5 000,00      

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu

             3 000,00           3 000,00      

 90015 Oświetlenie ulic, placów         i dróg          271 350,00       254 850,00            16 500,00    

 90095 Pozostała działalność            11 000,00         11 000,00      

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

         484 730,88       279 730,88     143 416,00                 -                   -                -      205 000,00    

 92109 Domy  i  ośrodki  kultury,  świetlice  i 
kluby

           28 617,00         28 617,00         8 177,00     

 92116 Biblioteki          196 003,88       196 003,88     131 559,00     

 92120 Ochrona  zabytków  i  opieka  nad 
zabytkami

         218 160,00         13 160,00         3 680,00         205 000,00    

 92195 Pozostała działalność            41 950,00         41 950,00      

926  Kultura fizyczna i sport          107 900,00       107 900,00       14 474,00     67 000,00                   -                -                     -      

 92601 Obiekty sportowe            40 900,00         40 900,00       14 474,00     

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu

           67 000,00         67 000,00      67 000,00    

  R A Z E M     17 873 211,85  10 731 317,85  5 647 568,00   248 500,00  1 207 876,00  171 362,00   7 141 894,00    

         



Załącznik Nr 3 
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Murów 
Nr 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami. 

DOCHODY /zł/  1.207.876,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA      72.430,00

75011 Urzędy Wojewódzkie      72.430,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami      72.430,00
w tym dochody bieżące  72.430,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA           966,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony praw           966,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami           966,00
w tym dochody bieżące      966,00

752 OBRONA NARODOWA        1.000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne        1.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami        1.000,00
w tym dochody bieżące   1.000,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA        1.000,00

75414 Obrona cywilna        1.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 



zleconych gminie ustawami        1.000,00
w tym dochody bieżące 1.000,00

851 OCHRONA ZDROWIA           480,00

85195 Pozostała działalność           480,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami           480,00
w tym dochody bieżące 480,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1.132.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 1.073.000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 1.073.000,00
w tym dochody bieżące 1.073.000,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne ustawami       9.000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami       9.000,00
w tym dochody bieżące 9.000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne rentowe     50.000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami     50.000,00
w tym dochody bieżące 50.000,00



WYDATKI /zł/  1.207.876,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA     72.430,00

75011 Urzędy Wojewódzkie     72.430,00
wydatki bieżące
w tym :
wynagrodzenia i pochodne 72.430,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA         966,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa         966,00
wydatki bieżące                 966,00

752 OBRONA NARODOWA        1.000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne        1.000,00
wydatki bieżące        1.000,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA        1.000,00

75414 Obrona cywilna        1.000,00
wydatki bieżące        1.000,00

851 OCHRONA ZDROWIA           480,00

85195 Pozostała działalność           480,00
wydatki bieżące           480,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1.132.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 1.073.000,00
wydatki bieżące 1.073.000,00
w tym;
wynagrodzenia i pochodne   36.762,00



85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne       9.000,00
wydatki bieżące           9.000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe     50.000,00
wydatki bieżące     50.000,00



            Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Murów
Nr 

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA 2009 ROK
  /w zł/

POWIAT OPOLSKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 Drogi publiczne powiatowe
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 71.500,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 110.000,00

POPIERANIE SPORTU Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ

Dział  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom  67.000,00

RAZEM 248.500,00





Załącznk Nr  5
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Murów Nr ……….../ 2008

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

LP.

Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne 
koszty 

finansowe

Planowane wydatki

Rok 
budżetowy 

2009 
(8+9+10+11)

Z tego źródła  finansowania

Dochody 
własne jst

Kredyty 
i pożyczki

Środki 
pochodzące 
z innych 
źródeł

Środki 
wymienione 
w art.5 
ust.1 pkt.2 i 
3 u.f.p.

Jednostka 
organizacyjna 
realizująca 
program lub 
koordynująca 
wykonanie 
programu

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

1 010 01010 6050
Budowa wodociągu Okoły – Czarna 
Woda 1 600 000    1 600 000 60 000 500 000                 -     1 040 000 Urząd Gminy

2 600 60017 6050

Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości 
Kały 621 000       600 000 312 000 -     288 000                   - Urząd Gminy

3 600 60017 6050

Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości 
Czarna Woda 485 000         25 000 25 000 -                 -                   - Urząd Gminy

4 700 70004 6050

Remont i rozbudowa domu spotkań i 
biblioteki publicznej w Starych 
Budkowicach wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia 485 000       485 000 172 500 -                 -        312 500 Urząd Gminy

5 700 70004 6050
Modernizacja ośrodka zdrowia w 
Murowie ul. Wolności 16 230 000         80 000 80 000 -                 -                   - Urząd Gminy

6 700 70004 6050

Modernizacja ośrodka zdrowia w 
Starych Budkowicach ul. 
Zagwiździańska 16 80 000         25 000 25 000 -                 -                   - Urząd Gminy

7 750 75023 6060
Zakup oprogramowania serwera 
Windows 2003 oraz licencji 10 000         10 000 10 000   Urząd Gminy

8 801 80104 6050

Wykonanie dokumentacji dotyczącej 
remontu elewacji budynku 
przedszkola w Murowie ul. Lipowa 
17

                 9
0 000              8 000 

                
8 000   

  
-                    -                   - Urząd Gminy

9 801 80104 6060 Zakup komputera
                    
4 000              4 000 

                
4 000       Urząd Gminy



LP.

Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne 
koszty 

finansowe

Planowane wydatki

Rok 
budżetowy 

2009 
(8+9+10+11)

Z tego źródła  finansowania

Dochody 
własne jst

Kredyty 
i pożyczki

Środki 
pochodzące 
z innych 
źródeł

Środki 
wymienione 
w art.5 
ust.1 pkt.2 i 
3 u.f.p.

Jednostka 
organizacyjna 
realizująca 
program lub 
koordynująca 
wykonanie 
programu

10 900 90001 6050

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
oraz budowa kanalizacji saniatrnej w 
Gminie Murów 
Zadanie 1. Budowa kanalizacji 
sanitarnej Zagwiździe - II etap 
Zadanie 2.Dokumentacja + 
modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Murowie 10 343 454 3 483 394 30 000 2 290 949                 -     1 162 445 Urząd Gminy

11 900 90001 6050

Budowa odcinka kanalizacji 
sanitarnej w Murowie od studzienki 
rozprężnej do oczyszczalni ścieków 
wraz z przyłączeniem nieruchomości 
ul. Lipowej 604 000 600 000 210 000 -                 -        390 000 Urząd Gminy

12 900 90015 6050

Wykonanie trzech punktów 
świetlnych Zagwiździe ul. 
Łubniańska 16 500 16 500 16 500   Urząd Gminy

13 921 92120 6050

Remont i wyposażenie obiektu 
zabytkowego Huty Żelaza w 
Zagwiździu w przeznaczeniem na 
cele społeczno-kulturalne 266 000 205 000 73 500 -                 -        131 500 Urząd Gminy

RAZEM:   14 834 954  7 141 894     1 026 500   2 790 949   288 000     3 036 445  



Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej 
Rady Gminy Murów nr           

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp. Treść
Klasyfikacja 

§           Kwota 2009 r. 
1 2 3 4

 Przychody ogółem:  7 083 302,85

1. Kredyty § 952 2 790 949,00

2

Pożyczki na finasowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu 
UE § 903 3 036 445,00

3 Inne źródła (wolne środki) § 955 255 000,00

4 Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 1 000 908,85

 Rozchody ogółem:  135 048,00

1. Spłaty kredytów § 992 135 048,00



Załącznik Nr 7 
do uchwały 
budżetowej 
Rady Gminy Murów 
Nr…

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

w złotych
L.p. Wyszczególnienie Plan na 2009r.

I Stan środków obrotowych na początek roku 21 315,75
II Przychody 12 000,00

1.

Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje 
gospodarczego korzystania ze środowiska 
i dokonywania z nim zmian 12 000,00

III Wydatki 33 315,75

1. Wydatki bieżące 33 313,75

 

Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 
stanu środowiska - badania laboratoryjne ścieków, 
wód 
- monitoring składowiska odpadów w St. Budkowicach 6 000,00

 

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych - edukacja ekologiczna dzieci 
i młodzieży 
- dofinansowanie: "białej szkoły" PSP Murów 2.000,00 
zł                              - akcja "Sprzątanie Świata 2009" 
3.000,00 zł 5 013,75

 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 
i ochroną powierzchni ziemi 
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 10 900,00

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym 
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 
zakrzewień oraz parków 
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów 
- koszenie placów i poboczy 7 500,00

 
Programy ochrony środowiska 
- Prognoza oddziaływania POŚ i PGO 3 900,00

2. Wydatki majątkowe 0,00

IV Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00



Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Murów Nr

PLAN ZADAŃ W SOŁECTWACH 10 zł/mieszkańca 2009 r.

Lp. SOŁECTWO PLAN ZŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Rozdział
Kwota 

realizacji 
zadania zł

1. BUKOWO 2.270 1. Ułożenie kostki brukowej na zatoczce PKS oraz zakup bazaltu 60016 2.270

2. DĘBINIEC 4.070
1. Nawiezienie tłucznia na ul. Polną
2. Zakup kosiarki spalinowej
3. Zakup paliwa, oleju i filtrów do kosiarki

60016
92195

1.870
2.200

3. GRABCZOK 3.150

1. Zakup farb oraz innych akcesoria potrzebnych do odnowienia urządzeń 
na placu zabaw 

2. Zakup stroi reprezentacyjno – okolicznościowych 
3. Tablica informacyjna – plan Grabczoka 
4. Zakup  szafek  i  zlewozmywaka  do  kuchni  w  świetlicy  

wiejskiej 

92195

300
850
700

1.300

4. GRABICE 1.540
1. Wykarczowanie i wykoszenie poboczy wzdłuż drogi przez wieś 

Święciny
2. Wykasza nie rowów i utrzymanie cmentarza w Grabicach

60016

92120

600

940

5. KAŁY 3.150
1. Utwardzenie odcinka drogi przy posesji Sowa nr 59 poprzez 

nawiezienie tłucznia i rozplantowanie
2. Zainstalowanie lampy na słupie nr 53 koło posesji Hawro 

60016 

90015 

1.500

1.650

6. MŁODNIK 780
1. Wykończenie toalet dla kibiców usytuowanych obok boiska LZS 

Radomierowice
2. Organizacja Spotkania Opłatkowego dla ludzi samotnych i starszych

92601

92195 

500

280



7. MURÓW 13.600

1. Dalszy remont chodnika przy ul. Lipowej w stronę rzeki
2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej i innych 

materiałów 
3. Organizacja imprez kulturalnych
4. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, zagospodarowanie 

terenu rekreacyjno - sportowego
5. Wymiana zniszczonych znaków drogowych, zakup środków 

chemicznych do oprysku chodników, koszenie oraz inne wydatki

60014 
92195 

5.000
8.600

8. NOWE
BUDKOWICE 3.870

1. Kosmetyka drzew na ul. Lipowej
2. Zagospodarowanie placu sportowego: zakup ławek, siatki i słupków do 

gry w piłkę siatkową

60016 
70004 

1.500
2.370

9. OKOŁY 870
1. Zakup wyposażenia do świetlicy
2. Zakup krzewów iglastych i torfu w celu zagospodarowania terenu 

wokół świetlicy
92195 870

10. RADOMIEROWICE 2.310

1. Dofinansowanie OSP w Radomierowicach
2. Świetlica wiejska w Radomierowicach
3. Dofinansowanie LZS Radomierowice
4. Bieżące wydatki na potrzeby sołectwa

75412
92109
92601
92195

500
1.000

500
310

11. STARE
BUDKOWICE

13.040
1. Dalsza budowa chodnika na ul. Ogrodowej
2. Wydatki różne na potrzeby sołectwa

60014 
92195

6.500
3.040
2.500
1.000

12. ZAGWIŹDZIE 8.180
1. Dalsza budowa chodnika na ul. Lipowej
2. Organizacja imprez masowych
3. Promocja i foldery

60014 
92195
75075 

5.000
2.000
1.180

OGÓŁEM 56.830 56.830



PROJEKT
CZĘŚĆ OPISOWA

BUDŻETU GMINY MURÓW NA ROK 2009

Wójt Gminy w Murowie przedkłada  projekt budżetu  gminy  Murów na 2009 rok.

Dochody budżetu  opracowano w oparciu o dane  Ministra  Finansów, przyjęte  przez Radę 
Gminy stawki podatku od nieruchomości /  Uchwała Rady Gminy z  dnia  30 października 
2008r  w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz  zwolnień  od  tego 
podatku/,wstępne prognozy dotacji na zadania zlecone i własne przekazane od dysponentów 
środków. Dane te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. 

Budżet na 2009 rok wynosi 10.924.957,00 zł
z tego: 
1) dochody własne   9.717.081,00 zł 
w tym: 

-dotacje na własne zadania bieżące 264.350,00 zł
-dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 288.000,00zł

2) dotacje na zadania zlecone   1.207.876,00 zł
3) przychody   7.083.302,85 zł

Wzrost  podatku  od  nieruchomości  w  stosunku  do  roku  2008  założono  średnio  o  4,2% 
jednakże  w  przypadku  stawek  za:  grunty  pozostałe  wzrost  wyniósł  33,33%,  budynki 
pozostałe wzrost wyniósł 13,21%. Ogółem wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do 
2008r przy uwzględnieniu w/w założeń wynosi 7,86% tj. 130.088,00 zł.
Wobec  powyższego  dokonano  wyliczenia  dochodu  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości  
jak niżej: 

       172.804 m2    x    0,62 zł   =   107.139,00 zł
         43.903 m2    x  14,40 zł   =   632.203,00 zł
         52.324 m2    x    3,60 zł   =   188.367,00 zł
  16.141.236 zł     x      2 %      =   322.825,00 zł
       433.242 m2    x    0,65 zł   =   281.608,00 zł
   1.253.074 m2    x    0,20 zł   =    250.615,00 zł
              389 m2    x    4,01 zł   =       1.560,00 zł

          1 784.317,00 zł

w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

1) Bud. mieszkalne    163.890 m 2    x   0,62 zł =       101.612,00 zł

2) Bud. zw. z dział. gosp.      12.792 m 2    x 14,40 zł =      184.205,00 zł

3) Bud. pozostałe      45.391 m 2      x   3,60 zł =      163.408,00 zł

4) Budowle zw. z dział. gosp.    297.287 zł      x       2  % =          5.946,00 zł

5) Grunty zw. z dział. gosp.      52.404 m 2      x   0,65 zł =        34.063,00 zł



6) Grunty pozostałe 1.106.013 m 2      x   0,20 zł =      221.203,00 zł

7) Bud. na świad. zdrowotne           204 m 2      x   4,01 zł =             818,00 zł

    711.255,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych:

1) Bud. mieszkalne     8.914 m 2     x   0,62 zł =          5.527,00 zł

2) Bud. zw. z dział. gosp.   31.111 m 2      x 14,40 zł =      447.998,00 zł

3) Bud. pozostałe     6.933 m 2     x   3,60 zł =        24.959,00 zł

4) Budowle zw. z dział. gosp.        15.843.949 zł      x       2  % =      316.879,00 zł

5) Grunty zw. z dział. gosp. 380.838 m 2      x   0,65 zł =      247.545,00 zł

6) Grunty pozostałe 147.061 m 2      x   0,20 zł =        29.412,00 zł

7) Bud. na świad. zdrowotne       185 m 2      x   4,01 zł =             742,00 zł

   1.073.062,00 zł

Razem:
  1.784.317,00 zł

W  podatku  leśnym  uwzględniono  cenę  drewna  o  wartości  152,53  zł  za  1  m3  

/w  2008  r.  –  147,28  zł/  ogłoszoną  na  podstawie  komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pełne trzy kwartały. 
Stawka z 1 ha fizycznego 0,22 x 152,53 zł = 33,557 zł  
Stawka z 1 ha fizycznego dla lasów ochronnych 0,11 x 152,53 zł  = 16,778 zł 

Osoby fizyczne: 
Są w posiadaniu 50,0104 ha fizycznych lasów, które przemnożono przez 33,557 zł co daje 
wartość 1.678,00 zł 

Osoby prawne:
1.911,2090 ha fizycznych     x 33,557 zł   = 64.134,00
4.908,9494 ha fizycznych lasów ochronnych   x 16,778 zł   = 82.362,00

--------------------------------
  146.496,00

W podatku rolnym przyjęto cenę żyta o wartości 55,80 zł za 1 q / w 2008r – 58,29 zł/ 
gdzie stawka po przeliczeniu 
za 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q x 55,80 zł = 139,50 zł
za 1 ha fizycznego 5,0 q x 55,80 zł = 279,00 zł



Osoby fizyczne:
767,9183  ha przeliczeniowego  x  139,50 zł = 107.125,00 zł
  58,0881 ha fizycznego        x  279,00 zł =   16.207,00 zł

----------------------------
                123.332,00 zł

Osoby prawne:
 74,8096  ha przeliczeniowego  x  139,50 zł =    10.436,00 zł
   0,5011 ha fizycznego        x  279,00 zł =        140,00 zł

----------------------------
                  10.576,00 zł

Podatek  od  środków  transportowych –  stawki  podatku  od  środków  transportowych 
przeliczone  są  zgodnie  z  procentowym  wskaźnikiem  kursu  EURO  i  walut  krajowych, 
ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej,  na  pierwszy  dzień  roboczy 
października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok 
podatkowy w przypadku, gdy wskaźnik ten jest  wyższy niż 5%. Kurs euro ogłoszony na 
pierwszy dzień roboczy października 2008r., który przypadł na dzień 1 października 2008r., 
wyniósł  3,3819  zł,  a  zatem  uległ  zmniejszeniu  o  10,29%  w  stosunku  do  kursu  euro 
ogłoszonego  na  pierwszy  dzień  roboczy  października  roku  poprzedniego,  który  1 
października  2007r.  wyniósł  3,7700  zł.  W związku  z  tym dokonano  przeliczenia  stawek 
minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku. Jednakże 
stawki  przyjęte  uchwałą  Rady Gminy Murów w 2008 roku mieszczą się  w górnym oraz 
dolnym pułapie stawek ustawowych w związku z powyższym do opodatkowania podatkiem 
od środków transportowych w 2009 roku przyjęto stawki podatkowe uchwalone w 2008 roku.
Podatkiem objęto 16 przyczep, 4 naczepy oraz 12 samochodów ciężarowych i 6 ciągników 
siodłowych  będących  w  posiadaniu  osób  fizycznych.  Podatek  z  tego  tytułu  wyniesie 
42.706,00 zł.
Osoby prawne opodatkowano kwotą 4.550,00 zł przyjmując jako podstawę opodatkowania  
1 przyczepę, 3 samochody ciężarowe oraz jeden ciągnik siodłowy

Podatki od spadków i darowizn, dochody od osób prawnych, czynności cywilno - prawnych, 
podatek  opłacony  w  formie  karty  podatkowej,  opłaty  skarbowej  i  targowej  wyliczono  
w oparciu o osiągnięte dochody z powyższych tytułów za okres trzech kwartałów roku 2008 
i  przewidywane  do  osiągnięcia  do  końca  roku,  zwiększając  planowane  dochody  o  trzy 
procentowy wskaźnik wzrostu.
Dochody w wysokości 95.000,00 zł zaplanowano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 
napoi alkoholowych z uwzględnieniem rodzaju alkoholu oraz wartości sprzedaży. 
Wpływy za odpłatne wyżywienie w przedszkolach, świetlicy szkolnej wyliczone zostały na 
podstawie ilości dzieci stołujących się i stawki żywieniowej w wysokości 2,50 zł – 2,80 zł.
Odpłatność stała uwzględniona została w oparciu o uchwalone stawki z dnia 19 czerwca 2008 
roku za realizację świadczeń z zakresu ponad ustaloną podstawę programową wychowania 
przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin dziennie w wysokości 
30,00 zł miesięcznie za jedno dziecko oraz powyżej 5 godzin dziennie w wysokości 35,00 zł 
miesięcznie za 1 dziecko.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od 
osób fizycznych /36,72%/, przyjęty został w oparciu o dane Ministra Finansów przedstawiony 
w piśmie Nr ST 3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku w wysokości 1.588.645,00 
zł wyższy od planu 2008 r. o 13.03%.



W oparciu o powyższą informację wprowadzono do projektu budżetu wstępnie wyliczone 
subwencje: oświatową, równoważącą i wyrównawczą w tym: podstawową i uzupełniającą.
Subwencja wyrównawcza jest o 8,025% /191.066 zł/ niższa od otrzymanej w 2008 roku,  
a  subwencja  oświatowa  o  6,594%  /195.855,00  zł/  wyższa  od  otrzymanej  w  2008  roku. 
Subwencja równoważąca jest o 11,529% /8.325,00 zł/ niższa od otrzymanej w 2008 roku. 
Roczna planowana subwencja ogólna na 2009 r. jest wyższa o 1,47% od roku 2008.

Dotacje przyjęto na podstawie danych otrzymanych od dysponentów w tym:

na administrację       72.430,00 zł
obronę cywilną         1.000,00 zł
obronę narodową         1.000,00 zł
urzędy naczelnych organów władzy państwowej            966,00 zł
oświatę                   27.350,00 zł
pomoc społeczną  1.369.000,00 zł

     w tym - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadanie własne 80.000,00 zł.

Należy nadmienić, że dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac 
nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r.
W projekcie uwzględniono dochody ze sprzedaży ratalnej płaconej raz w roku w miesiącu 
marcu łącznie z odsetkami. Ewidencja spłat obejmuje 10 osób, dzierżawa gruntów 20 osób, 
wieczyste użytkowanie trzy podmioty. 
Zaplanowano również sprzedaż działek w miejscowościach: St.Budkowice, Murów, Okoły, 
Zagwiździe,  sprzedaż  czterech lokali  w miejscowości  Stare  Budkowice,  dochody z tytułu 
płatności czynszu za lokale mieszkalne z 39 lokali oraz z 48 lokali użytkowych w tym 40 
budynków pozostałych /szopek/.
W 2009 roku nie planuje się podwyżki stawek czynszu za lokale mieszkalne, stawki za lokale 
użytkowe podlegają  negocjacji  przy zawieraniu umów najmu i  planuje się  wzrost  stawek
o 4,2%. 
W  planie  uwzględniono  również  dotację  z  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  na 
współfinansowanie   drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych,  odsetki  od  nieterminowych 
płatności, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Do projektu budżetu 
na 2009 rok nie wprowadza się dochodów z tytułu  opłaty za posiadanie psów ponieważ Rada 
Gminy nie podjęła takiej uchwały.



WYDATKI

Objaśnienie do załącznika Nr 2

Projekt  budżetu  na  rok  2009  jako  roczny  plan  działania  obejmuje  całokształt  gospodarki 
finansowej Gminy Murów. Został opracowany w oparciu o prognozowane dochody, projekty 
uchwał,  wstępne  plany  dotacji  celowych  na  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych 
gminy  jako  wyraz  integracji  państwa  w  realizowane  przez  gminę  określone  zadania 
publiczne.

DZIAŁ 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.625.000,00

Planuje się wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu Okoły – Czarna Woda o wartości 
1.600.000,00  zł.  w  tym  1.040.000,00  zł  pożyczka  na  finansowanie  projektu  w  ramach 
programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  /  PROW  /  w  osi  
3 działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi, kredyt w wysokości 500.000,00zł jako środki własne 
oraz środki budżetu w wysokości 60.000,00 zł.
Wydatki  obejmują  również  prace  melioracyjne  na  rowach  będących  własnością  gminy  - 
2.000,00 zł,  opłaty za świadczone usługi związane z utylizacją i  przewozem bezdomnych 
zwierząt - 7.000,00 zł i składki dla Izb Rolniczych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 
roku o Izbach Rolniczych / Dz. U. Nr 1 z 1996 r. poz. 927 / tj. 2 % od kwoty wpłaconego 
podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   783.785,00

Projekt tego działu obejmuje prace związane z utrzymaniem i eksploatacją dróg terenu gminy. 
Potrzeby w tym zakresie są duże i stale rosnące.
Projekt uwzględnia:
 - koszty sprzątania 15 przystanków autobusowych, terenu wokół Urzędu Gminy w Murowie 
  i rynku w Starych Budkowicach – 17.045,00 zł 
- dotacje na dofinansowanie modernizacji chodników przy drogach powiatowych:

St.Budkowice ulica Ogrodowa -26.500,00 zł - w tym 6.500,00 zł środki rady sołeckiej
Zagwiździe ulica Lipowa - 30.000,00 zł - w tym 5.000,00 zł środki rady sołeckiej
Murów ulica Lipowa - 15.000,00 zł -w tym 5.000,00 zł środki rady sołeckiej

- na drogach gminnych poza utrzymaniem estetyki bieżącej plan obejmuje niżej wymienione
  zadania na łączną kwotę – 35.500,00 zł;
- wykonanie kładki dla pieszych i zadaszenie przystanku w Morcinku,
- zadaszenie na przystanku obok Gimnazjum w Zagwiździu
- dowiezienie jednego zestawu kamienia na drogę boczną od ul.Wiejskiej w Dębińcu
- jeden zestaw kamienia na drogę do PKP w miejscowości Bukowo,
- dwa zestawy kamienia na drogę w Mańczoku – od drogi powiatowej,
- dwa zestawy kamienia na ul Murowska i Łubiańską w Zagwiździu,
- dowiezienie tłucznia i ułożenie kostki brukowej w miejscowości Bukowo na zatoczce PKS,
- remont drogi w Młodniku do posesji Bański – Przytuła 
- równanie drogi Młodnik – Dębiniec,
- remont i malowanie przystanku w Radomierowicach
- zakup kontenerów na piasek – Stare Budkowice,
- malowanie przystanku PKS w Grabczoku.



Zaplanowano  15.000,00  na  cząstkowe  remonty  dróg  gminnych,  które  muszą  być 
wykonywane na bieżąco oraz koszty zimowego utrzymania dróg – 12.000,00 zł. Na drogach 
klasyfikowanych jako wewnętrzne, zaplanowano zadania inwestycyjne o wartości 625.000,00 
zł w tym 288.000,00 zł - planuje się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów  Rolnych,  a  337.000,00  zł  środki  budżetu  gminy  –  plan  obejmuje  drogę
w  miejscowości  Kały  /  600.000,00  zł  /  oraz  25.000,00  zł  na  przygotowanie  drogi  do 
inwestycji w miejscowości Czarna Woda.
Rady sołeckie

Bukowo       – 2.270,00 – Ułożenie kostki brukowej na zatoczce PKS oraz zakup
    bazaltu,

Dębinie        – 1.870,00 – Nawiezienie tłucznia na ulicę Polną,
Grabice       –   600,00 – Wykarczowanie i wykoszenie poboczy wzdłuż drogi

     przez wieś Święciny,
Kały       – 1.500,00 – Utwardzenie odcinka drogi przy posesji Sowa

                nr 59 poprzez nawiezienie tłucznia i rozplantowanie,
Nowe Budkowice – 1.500,00 – Kosmetyka drzew przy ulicy Lipowej,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA    702.284,00

Wydatki bieżące i remontowe związane z utrzymaniem zasobów mienia komunalnego
zaplanowano w wysokości – 67.914,00 zł z tego:
-  umowa  zlecenie  przez  okres  7  miesięcy  na  palenie  w  budynku  komunalnym 
 - energia elektryczna i inne opłaty w gospodarce komunalnej – 6.600,00 zł 
- zakupy materiałów i wyposażenia w tym koszty ogrzewania świetlic w Bukowo i Dębińcu
  oraz zakup opału na lokale użytkowe w Starych i Nowych Budkowicach, opłaty i składki,
  ekspertyzy, analizy i opinie – 16.300,00 zł,

wydatki  eksploatacyjne  i  remontowe  posiadanego  mienia  komunalnego  zaplanowano  na 
łączną wartość – 53.250,00 zł co uwzględnia niżej wymienione zadania:
-  2.500,00 zł przemurowanie kominów w budynku komunalnym Dębiniec - ul. Wiejska 83,
- 1.000,00 zł przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym (P. Chełmińska)

 Stare Budkowice ul. Oleska 22,
-16.000,00 zł wykonanie wentylacji w pomieszczeniach ośrodka, remont kominów

i wymiana pokrycia dachowego w budynku ośrodka zdrowia, 
malowanie elewacji frontowej w części parteru i pomieszczeń ośrodka zdrowia
Stare Budkowice, ul. Zagwiździańska 16,

- 10.000,00 zł wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych,
-   1.000,00 zł przemurowanie komina w budynku komunalnym Okoły ul. Wiejska 3,
-   3.050,00 zł przemurowanie kominów - udział własny Radomierowice,ul. Szkolna 3,
-      300,00 zł wykonanie wyczystki komina (Duda) Grabice - ul. Wiejska 37,
-      900,00 zł naprawa korony komina Murów, ul. Lipowa 1,
-   5.000,00 zł przemurowanie komina, wykonanie zabezpieczenia instalacji c.o. kotłowni

wykonanie wentylacji nawiewnej do kotłowni, zamontowanie stopni 
włazowych Zagwiździe, ul. Lipowa 11a,

-   1.500,00 zł naprawa szczytu dachu Nowe Budkowice, ul. Dworcowa 6,
- 10.000,00 zł remont budynku komunalnego w miejscowości Okoły.



Planowane wydatki inwestycyjne – 590.000,00 zł, z tego
-  485.000,00 zł - remont i rozbudowa domu spotkań i biblioteki wraz z zagospodarowaniem

    otoczenia w St. Budkowicach ul. Ogrodowa w tym 312.500,00 zł pożyczka
    na finansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
    2007-2013 /PROW/ w osi 3 działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi oraz środki
    budżetu – 172.500,00 zł

-   80.000,00 zł – modernizacja ośrodka zdrowia w  Murowie ul. Wolności /środki własne/
-   25.000,00 zł - modernizacja ośrodka zdrowia w ST. Budkowicach ul. Zagwiździańska 16

    /środki własne/,
W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano - 32.000,00 zł w tym na wykonanie 
operatów szacunkowych nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości, wypisy 
i  wyrysy  działek,  opłaty  za  najem  gruntów  i  wieczyste  użytkowanie,  koszty  wykupu 
nieruchomości  na  drogi  w  St.  Budkowicach,  Murowie  i  drogi  dojazdowej  do  posesji  
w Zagwiździu.
Rada Sołecka – Nowe Budkowice – 2.370,00 zł –zagospodarowanie placu

DZIAŁ 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    138.000,00

Projekt  obejmuje  koszty  wydawania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  –  12.000,00  zł, 
wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zagwiździe, Murów, 
St.Budkowice na łączną wartość 120.000,00 zł.
Wydatki  związane  z  utrzymaniem  cmentarza  komunalnego  tj.  wynagrodzenie  opiekuna  
/2.900,00  zł/  inne  koszty  eksploatacyjne  jak  energia  elektryczna,  wywóz  śmieci,  zakupy 
materiałów i usług/ 3.100,00zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.783.071,97

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie      72.430,00

Zgodnie z otrzymaną wstępną informacją o przyznanych kwotach dotacji, opracowano plan 
finansowania i realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami.

Rozdział 75022 - Rady Gmin    150.000,00

Projekt  uwzględnia  diety  przewodniczącego  Rady  w  wysokości  90  %  minimalnego 
wynagrodzenia,  wiceprzewodniczącego  i  przewodniczącego  komisji  w  wysokości  40  % 
minimalnego wynagrodzenia, radnych 35 % i sołtysów 25 % minimalnego wynagrodzenia. 
Łącznie zaplanowano 137.808,00 zł.  Zakupy materiałów,  usług,  szkoleń,  delegacji  łącznie 
12.192,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 1.524.961,97

Wydatki  obejmują  wynagrodzenie  i  pochodne  od  wynagrodzeń,  nagrody  jubileuszowe, 
wynagrodzenie bezosobowe jak obsługa prawna i inne prace zlecone łącznie -1.177.350,00 zł, 
zakupy materiałów i wyposażenia w tym; materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, 
pomoce  naukowe,  wyposażenie  biura,  opał,  materiały  biurowe  do  sprzętu  drukarskiego  
i  urządzeń  kserograficznych,  akcesoria  komputerowe,  programy,  licencje  –  92.800,00  zł, 
opłaty  pocztowe,  telefoniczne,  abonament  BIP,  utrzymanie  domeny  internetowej,  usługi 
informatyczne, serwisowe, koszty energii, szkoleń, naprawy sprzętu, badania pracowników, 



usługi  kominiarskie,  introligatorskie,  podróże  służbowe,  opłaty  i  ubezpieczenie  mienia  – 
łącznie 226.811,97 zł, usługi remontowe w budynku Urzędu: jak malowanie biur – parteru, 
malowanie okien, remont schodów przed Urzędem Gminy - 18.000,00 zł.
Wydatek inwestycyjny w wysokości 10.000,-zł na zakup oprogramowania serwera Windows 
2003 oraz licencje.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego     21.380,00

Zabezpieczono  środki  na  współpracę  z  gminą  partnerską  oraz  7.000,00  zł  do  dyspozycji 
Wójta na wydatki związane z organizowanymi turniejami / foldery, upominki/ oraz środki RS 
Zagwiździe – 1.180,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność     14.300,00

Zaplanowano zakup czasopisma BECZKA, Echo Gminy, interaktywnego systemu informacji 
i  doradztwa  Funduszy  Strukturalnych  UE innych  materiałów i  usług  nie  ujęte  w  innych 
klasyfikacjach oraz opłaty i składki do OROT i LGD.

DZIAŁ 751    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA           966,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
      kontroli i ochrony praw          966.00

Środki otrzymane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 
przeznaczone są na wydatki bieżące z tego zakresu tj. materiały i usługi. 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA        1.000,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne     1.000,00

Dotacja na zadania zlecone  z zakresu obronności przeznaczona na szkolenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA    147.000,00

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 145.000,00

Plan uwzględnia ekwiwalenty za udział  w gaszeniu pożarów i  szkolenia,  wynagrodzenia  
w  formie  umowy  zlecenia  dla  kierowców  oraz  komendanta  i  świetlicowych  świetlic 
mieszczących się przy strażach, koszty delegacji,  ubezpieczenie mienia, członków OSP na 
wypadek  śmierci,  ubezpieczenie  jednostek,  zakupy  paliwa  i  wody  do  celów  przeciw 
pożarowych, wyposażenie jednostek w sprzęt, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, 
zakup usług remontowych, bieżących i serwisowych.
Wzrost planowanych kwot poszczególnych wydatków względem budżetu roku 2008 r. ulega 
zmianie ze względu na rozwój jednostek OSP jak również z co raz wyższymi kosztami ich 
funkcjonowania. Wprowadzono do działania nowy ciężki pojazd w OSP Zagwiździe i z tym 
zwiększone zatrudnienie kierowcy. Planuje się stworzenie filii OSP Radomierowice we wsi 



Grabice a z tym związane doposażenie, zaplanowano również wyposażenie świetlicy przy 
OSP Bukowo, dodatkowo w roku 2009 planowana jest seria szkoleń dla członków OSP.
Z dniem 10 września 2008 r weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej / 
Dz.U.  Nr  163,  poz.  1015/  ,  która  to  nakazuje  wypłacanie  ekwiwalentów  strażakom 
wyjeżdżającym do akcji.
Wydatki Rad Sołeckich  -  zgodnie z załącznikiem Nr 9 mieszczące się w w/w wydatkach;
Radomierowice  - 500,00 zł

Rozdział  75414 - Obrona cywilna      2.000,00

Plan obejmuje wydatki bieżące, konserwację sprzętu, szkolenia i zakupy materiałów w tym 
1.000,00 zł środki z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 756    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM      60.000,00

Wydatki w tym rozdziale związane są z kosztami inkasa zobowiązania pieniężnego, opłaty 
targowej, wysyłania decyzji, upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz innych opłat i kosztów, 
wpisów do hipoteki.

DZIAŁ 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    171.362,00

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym  
i  planowanej  do  zaciągnięcia  pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu  Ochrony Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  oraz  planowanych  do  zaciągnięcia  kredytów  bez 
uwzględnienia zobowiązań na pokrycie środków planowanych do pozyskania  z funduszy na 
zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA      25.000,00

Zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki zgodnie z art. 116 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ oraz 
5.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz. 590. 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.355.200,00

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe 2.436.172,83 

Ilość uczniów objętych obowiązkiem nauczania w roku szkolnym 2008-2009  - 286  w tym:
objętych podtrzymaniem poczucia tożsamości narodowej uczniów należących do mniejszości 
narodowej i grup etnicznych – 277

szkoła  Murów             - 181 / 179
szkoła St. Budkowice  - 105 /   98

Zaplanowano  wydatki  dwóch placówek  gdzie  wynagrodzenia  i  pochodne stanowią  77  % 
ogólnych kosztów placówek tj. 1.886.610,00 zł.
Zabezpieczono środki na awanse zawodowe i godziny nadliczbowe.



Wydatki  obejmują  dwie  nagrody jubileuszowe w szkole  w Murowie  oraz  jedną  odprawę 
emerytalną i dwie nagrody jubileuszowe w szkole w Starych Budkowicach.

Pozostałe wydatki to kwota 549.562,83 zł, obejmuje środki na wypłatę dodatków wiejskich 
i mieszkaniowych, koszty działalności bieżącej, w tym zakupy materiałów, usług, remonty, 
ubezpieczenie mienia.

W  szkole  Murów  zabezpieczono  środki  na  zakupy,  remonty,  usługi,  energię  w  łącznej 
wysokości 305.987,00 zł  w tym: 34.000 litrów oleju przy cenie 3,05 zł tj.  103.700,00 zł, 
zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, programów  
i licencji, zakup pomocy naukowych, zakup usług związanych z bieżącą działalnością i usługi 
remontowe  /  remont  toalet  i  łazienek  wraz  z  wymianą  instalacji  elektrycznej  przy  sali 
gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, wykonanie miejsca na rowery oraz zadaszenia dla 
uczniów oczekujących na dowóz.

W szkole St.Budkowice zabezpieczono środki na zakupy, remonty, usługi, energię w łącznej 
wysokości 122.505,83 zł. w tym : 30 ton węgla, 13 ton miału, zakupy materiałów biurowych, 
środków czystości,  wyposażenia,  akcesoria  komputerowe,  pomoce  naukowe,  zakup  usług 
związanych z bieżącą działalnością i usługi remontowe/ częściowa wymiana okien, remont 
dachu papowego, wymiana wykładzin w 2 salach lekcyjnych, wymiana rynien, płytkowanie 
kuchni, malowanie 4 sal lekcyjnych/.

Rozdział 80104 – Przedszkola 1.467.710,00

Dzieci korzystających z usług  przedszkolnych jest 136.
Projekt obejmuje wydatki trzech przedszkoli gdzie płace i pochodne stanowią 72 % ogółu 
wydatków tj. 1.037.870,00 zł.
Zabezpieczono  środki  na  awanse  zawodowe,  godziny  nadliczbowe,  dwie  nagrody 
jubileuszowe  w  przedszkolu  w  Murowie,  dwie  nagrody  jubileuszowe  w  przedszkolu  
w Zagwiździu oraz dwie nagrody jubileuszowe w przedszkolu w St. Budkowicach.
Pozostałe wydatki to kwota 417.840,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.000,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli:
Murów  -  521.431,00 zł 

- środki żywnościowe 25.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 23.090,00 zł
- zakup materiałów, energii, oleju opałowego, 
  usługi bieżące i remontowe 96.071,00 zł
  w tym: remont magazynu żywności, wymiana drzwi w budynkach gospodarczych,
  wydatki  majątkowe  -  12.000,00  zł  /zakup  komputera  oraz  zebranie  dokumentacji  

dot. remontu elewacji budynku/.

Zagwiździe – 329.632,00 zł 
       - środki żywnościowe 15.000,00 zł
       - dodatki mieszkaniowe i wiejskie   8.970,00 zł
       - zakupy materiałów, energii, opału 
         usługi bieżące i remonty 82.912,00 zł
         w tym : wymiana okien w szatni lub budowa tarasu



St. Budkowice   -  616.647,00 zł 
- środki żywnościowe 31.300,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 23.110,00 zł
- zakupy materiałów, energii, opału  
  usługi bieżące i remonty           112.387,00 zł
   w tym: remont dachu i masztu strażackiego, remont instalacji odgromowej, 

Rozdział 80110 - Gimnazjum     1.153.312,00

Ilość dzieci objętych nauczaniem wynosi 143
/uczniowie mniejszości narodowej i etnicznej 87
Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 925.170,00 zł co stanowi  
80 % wydatków ogółem w tym ; godziny nadliczbowe, nagroda jubileuszowa.
Wydatki pozostałe zaplanowano w wysokości 234.438,00 zł w tym:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 56.180,00 zł.
- zakupy materiałów, energii, opału
   usług bieżących i remontowych            171.962,00 zł
   w tym : wykonanie balustrady, remont wejścia, malowanie ścian
   i wymiana wykładziny w klasie Nr 4, prace na terenie sportowo – rekreacyjnym, wykonanie 
ogrodzenia wokół szkoły, malowanie okien i inne prace remontowe.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół        234.382,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:
- wynagrodzenie opiekunów dzieci z pochodnymi – 27.672,00 zł 
koszty  przewozu  dzieci  przez  PKS  Opole  –  119.610,00  zł,  oraz  dowozy  dzieci 
niepełnosprawnych – 42.300,00 zł.
Ponadto zabezpieczono środki na remonty, zakup części do samochodu, przeglądy, badania 
techniczne,  zakupy paliwa.   44.800,00  zł.  Koszty  utrzymania  Gimbusa  z  roku na  rok  są 
rosnące ze  względu na wyeksploatowanie sprzętu

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    24.019,00

Zabezpieczono środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zgodnie z kartą nauczyciela 
– w tym; 
środki dla szkół          - 17.893,00 zł
szkoła Murów              -   6.966,00 zł
szkoła St.Budkowice   -   5.116,00 zł
gimnazjum                   -   5.811,00 zł
środki dla przedszkoli – 6.126,00 zł
przedszkole Murów              -  1.739,00 zł
przedszkole Zagwiździe       -  2.200,00 zł
przedszkole St.Budkowice   -  2.187,00 zł



Rozdział 80195 - Pozostała działalność     39.604,17

Plan obejmuje środki na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli i emerytów
 w tym szkoły       -     32.961,17 zł 
Murów 11.655,00 zł
St. Budkowice 15.010,17 zł
Gimnazjum   6.296,00 zł
przedszkola -              6.643,00 zł
Murów 2.698,00 zł
Zagwiździe 1.500,00 zł
St.Budkowice 2.445,00 zł
oraz 27.350,00 zł jako wydatki z dotacji na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników

DZIAŁ 851  OCHRONA ZDROWIA      95.480,00

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii       5.000,00

Środki  planuje  się  wykorzystać  na  prowadzenie  kampanii  edukacyjnych,  programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, na zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej 
w  zakresie  przeciwdziałania  narkomanii  poprzez  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowej  
i organizowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi     90.000,00

Środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych  w  tym  –  wynagrodzenia  za  prace  zlecone  umowami  dla  nauczycieli 
realizujących  program  edukacyjno-profilaktyczny  w  szkołach,  za  prowadzenie 
popołudniowych  zajęć  rekreacyjno  -  sportowo  -  kulturalnych  i  edukacyjnych  dla  dzieci  
i  młodzieży,  dofinansowanie  konkursów o  tematyce  związanej  z  profilaktyką  uzależnień  
i zdrowym życiem, pokrywanie kosztów indywidualnej terapii osób uzależnionych, wsparcie 
psychologiczne, doposażenie boisk i placów zabaw w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć 
rekreacyjno-sportowo  kulturalnych,  organizowanie  ferii  z  elementami  programów 
profilaktycznych  oraz  finansowanie  kosztów  działalności  gminnej  komisji  rozwiązywania 
programów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność       480,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1.864.608,00

Dział obejmuje siedem rozdziałów

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
      oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
       i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.073.000,00



Środki otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do 
zasiłków  rodzinnych  oraz  3%  koszt  obsługi  świadczeń  rodzinnych  w  tym  koszty 
zatrudnionego pracownika.

Z rozdziału tego wypłacane są zasiłki rodzinne na dzieci w kwotach:
- 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
- 64 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia
-

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1.000,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego
- z tytułu urodzenia dziecka- 1.000,00 zł /jeżeli występuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego/
-z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł, 
-z tytułu samotnego wychowywania dzieci – 170,00 zł
-z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia 
 dziecka -60,00 zł, i powyżej 5 roku – 80,00 zł
-z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł /studentom dodatek nie przysługuje/
-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 50,00 zł,
  za pobyt w internacie  - 90,00 zł
-dodatek z tytułu wielodzietności na trzecie i następne dziecko - 80,00 zł
Świadczenia opiekuńcze
- świadczenie pielęgnacyjne – 420,00 zł
-zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 
     osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
     społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.         9.000,00 

Z rozdziału tego opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne ze świadczeń rodzinnych, 
pielęgnacyjnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
      ubezpieczenia emerytalne rentowe        296.000,00 

Z rozdziału tego wypłacane będą zasiłki stałe.
Wysokość zasiłku stałego wynosi 444,00 zł, dla osoby samotnej, 

        351,00 zł dla osoby w rodzinie 

środki z dotacji             - 161.000,00 zł
środki  Urzędu Gminy – 135.000,00 zł
Ze środków własnych planuje się wypłacać zasiłki celowe i okresowe / ok. 800 świadczeń 
w  roku  /  oraz  finansować  opłaty  za  Dom  Pomocy  Społecznej  /średni  koszt  utrzymania 
mieszkańca w OPS wynosi 1.600,00 zł / W chwili obecnej Ośrodek opłaca pobyt w DPS dla 
5 osób, w schroniskach dla bezdomnych dla 2 osób co zostaje zabezpieczone w projekcie 
2009r.  Aktualnie  4  osoby  oczekują  na  umieszczenie  w  DPS  na  co  nie  zabezpiecza  się 
środków.
5 osób x 1.600 zł x 12 m-cy =  96.000,00 zł



Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe  25.000,00 

Środki budżetu gminy – świadczeniem objętych jest 24 rodziny.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 244.348,00

w tym 80.000,00  zł  środki  dotacji  na  zadania  własne  oraz  164.348,00  zł  środki  budżetu 
gminy.
Zaplanowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników w tym 3/4 etatu 
główny księgowy oraz 1/4 etatu dla sprzątaczki – łącznie 185.348.00 zł.

wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   7.500,00 zł
zakupy, usługi i energia 42.800,00 zł
koszty podróży, ryczałty, składki i opłaty   8.700,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 110.000,00

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się 110.000,00 zł i po 
przeprowadzonym konkursie zostanie udzielona dotacja.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 107.260,00

w tym 46.000,00 zł dotacje na zadania własne tj. dożywianie, 
35.000,00 zł środki własne z przeznaczeniem na zakup posiłków
  5.300,00 zł jubileusze 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz 90 lecie urodzin 
18.460,00 zł na zatrudnienie trzech osób do robót publicznych przez okres 6 m-cy 

        i 8 osób do prac społeczno – użytecznych  przez 9 miesięcy
         oraz zakup sprzętu i ubrań roboczych

2.500,00 zł koszt dowozu posiłków

DZIAŁ 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA    105.080,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 103.580,00

Planuje się środki na utrzymanie świetlic szkolnych ;
w Murowie 82.980,00 w tym koszty wkładu do kotła finansowane w pełni przez rodziców 

– 23.900,00 zł 
Wydatki  obejmują  również  wynagrodzenia  i  pochodne  pracowników  - 
50.245,00 zł oraz pozostałe wydatki – 8.835,00 zł.

w  Gimnazjum  –  20.600,00  zł  obejmuje  koszty  zatrudnienia  pracownika  do  wydawania 
posiłków i pochodne od wynagrodzeń 7.000,00 zł oraz inne koszty remontowe 
i zakupy materiałów.



Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów     1.500,00

Na ten cel planuje się przeznaczyć 1.500,00 zł 

DZIAŁ 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
    ŚRODOWISKA 4.422.744,00

Rozdział  90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.083.394,00

Planuje się  dalszą budowę kanalizacji  sanitarnej  Zagwiździe  II  etap,  gdzie  przewidywany 
koszt w 2009 roku  wyniesie 4.083.394,00 zł przy założeniu finansowym  - 240.000,00 zł 
środki własne budżetu,  - 2.290.949,00 zł  w formie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie 
udziału własnego planowanej inwestycji pozyskanego w ramach przetargu oraz 1.552.445,00 
zł  jako  pożyczka  na  sfinansowanie  planowanego  źródła  finansowania  jakim  ma  być 
Regionalny  Program  Operacyjny  WO  2007-2013  oś  priorytetowa  4-ochrona  środowiska, 
działanie 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami.

Wydatki  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  latach  i  kwotach  określone  zostały  
w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Murów Nr XVI/ 123 /2008 z dnia 
30 października 2008 r. i aktualizowane zostaną przy podjęciu uchwały budżetowej na rok 
2009 / projekt załącznika Nr 1 do uchwały przyjmującej wydatki na wieloletnie programy 
inwestycyjne stanowi informację do projektu budżetu na 2009 rok/.

Rozdział  90002 - Gospodarka odpadami  49.000,00

Planowane  koszty  to  selektywna  zbiórka  odpadów,  zbiórka  odpadów  niesegregowanych,
i monitoring składowiska odpadów.

Rozdział  90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   5.000,00

Uwzględnia się pielęgnację terenów zieleni oraz kosmetykę drzew 

Rozdział  90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu    3.000,00

W  planie  uwzględniono  opłaty  za  emisję  gazów  do  powietrza  wyliczone  zgodnie  
z  obwieszczeniem  Ministra  Ochrony  Środowiska  w  sprawie  stawek  za  korzystanie  ze 
środowiska na podstawie zużycia opału przez stawkę opłaty.

Rozdział  90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 271.350,00

Planuje się koszty bieżącego utrzymania urządzeń świetlnych i z tym związanej eksploatacji 
łącznie - 245.000,00 zł oraz zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na ogólną 
wartość 9.850,00 zł jak niżej:

- Nowe Budkowice - ul. Wiejska przy posesji p. Urban
- St.  Budkowice – po jednym punkcie świetlnym przy piekarni,  na ul.  Zagwiździańskiej  
   w kierunku p. Humpa,
- Grabice – Kęszyce jeden punkt świetlny,
w tym środki Rady Sołeckiej Kały – 1650,- zł zainstalowanie lampy na słupie nr 53 koło 
posesji Hawro



Wydatki  inwestycyjne  -  16.500,00  zł  z  przeznaczeniem  na  założenie  trzech  punktów 
świetlnych w miejscowości Zagwiździe ul. Łubiańska.

Rozdział  90095 - Pozostała działalność  11.000,00

Na wykonanie aktualizacji programu ochrona środowiska i raportu z wykonania programu 
ochrona środowiska.

DZIAŁ 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    484.630,88

Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury,  świetlice i kluby 28.617,00

Zaplanowano wynagrodzenia 4 świetlicowych – Radomierowice, Grabice, Kały, Zagwiździe- 
zatrudnionych na umowę zlecenie /8.177,00 zł/, kontrolę okresową przewodów kominowych 
oraz czyszczenie kominów, opłaty opróżniania pojemników na śmieci opłaty za rozmowy 
telefoniczne, energia, zakup opału i środków czystości/ 11.240,00 zł /.

Wydatki planowane w poszczególnych świetlicach to:
-świetlica Zagwiździe – 200,00 zł zakup sprzętu radiotechnicznego.
-świetlica Kały –2.000,00 zł zakup pieca elektrycznego, stołu tenisowego oraz gier.
- świetlica Grabice – 6.000,00 zł remont pieca kaflowego oraz sufitu.

Rada Sołecka Radomierowice – 1.000,00 zł 

Rozdział  92116 – Biblioteki 196.003,88

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 131.559,00 zł oraz wydatki związane  
z bieżącą działalnością. 

Zakupy materiałów  - 23.000,00 zł,
zakupy książek  - 18.000,00 zł,
usługi, energia i pozostałe opłaty .- 23.444,88 zł.

Rozdział  92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   218.160,00

Wynagrodzenie opiekuna przez okres 8 miesięcy – 3.680,00 zł, wykonanie kart zabytków, 
zakup  materiałów  do  remontu  zabytkowych  obiektów  i  konserwacji  eksponatów,  koszt 
zakupu energii elektrycznej łącznie – 2.900,00 zł, usługi remontowe obiektów zabytkowych
 – 3.000,00 zł i prace konserwacyjne – 2.640,00 zł.
Planuje  się  również  wydatki  inwestycyjne  w  zakresie  remontu  i  wyposażenia  obiektu 
zabytkowego byłej huty żelaza w Zagwiździu na wartość 205.000,00 zł przy udziale środków 
własnych  73.500,00  zł  oraz  131.500,00  zł  pożyczka  na  sfinansowanie  projektu  
 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / PROW/ w osi 3 działanie 3.4 
Odnowa i rozwój wsi – 131.500,00 zł. 
Rada Sołecka  - Grabice – 940,00 zł  utrzymania porządku na cmentarzu zabytkowym



Rozdział  92195 - Pozostała działalność   41.950,00

W rozdziale  tym uwzględniono środki  rad  sołeckich w wysokości  23.950,00 zł  zgodnie  
z planem zadań sołeckich tj. załącznikiem nr 9 i pozostałe wydatki w wysokości 18.000,00 zł 
związane  z  organizacją  dożynek gminnych i  oprawą muzyczną oraz obchodami 50-  lecia 
istnienia Klubu LZS Stare Budkowice.
- 2.200,00 zł Rada Sołecka Dębinie
- 3.150,00 zł Rada Sołecka Grabczok
-    280,00 zł Rada Sołecka Młodnik
- 8.600,00 zł Rada Sołecka Murów
-    870,00 zł Rada Sołecka Okoły
-    310,00 zł Rada Sołecka Radomierowice
- 6.540,00 zł Rada Sołecka St.Budkowice
- 2.000,00 zł Rada Sołecka Zagwiździe

DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT    107.900,00

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 40.900,00

Plan obejmuje wynagrodzenie gospodarzy zatrudnionych na umowę zlecenia przez okres  
8 miesięcy w Radomierowicach, 8 miesięcy w St. Budkowicach i 10 miesięcy w Murowie 
łącznie  z  pochodnymi  14.474,00  zł,  plan  zużycia  energii  –  4.856,00  zł,  pozostałe  koszty 
związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów sportowych to kwota 8.570,00 zł oraz  inne 
usługi remontowe – 12.000,00 zł w tym środki rad sołeckich:

 – Młodnik – 500,00zł prace remontowe toalet
- -Radomierowice – 500,00 zł 

Rozdział 92605 - Zadania w  zakresie kultury fizycznej i sportu  67.000,00

Dotacja na działalność sportową z możliwością wykorzystania po rozstrzygnięciu konkursu.

Nadmienia  się,  że  w  gminie  nie  ma  zawartych  umów  o  partnerstwie  publiczno  – 
prawnym oraz  organ stanowiący nie tworzył jednostek budżetowych, które utworzyłyby 
rachunki dochodów własnych.



Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Murów na dzień 31 października 2008 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1.  Grunty ogółem: 223,1598 ha
      2.  Lokale mieszkalne:
            Murów ul. Wolności 20 – 2 lokale
            Murów ul. Lipowa 9a – 4 pomieszczenia i 1 lokal
            Murów ul. Lipowa 1 – 2 lokale
            Murów ul. Lipowa 11a – 1 lokal
            Grabczok ul. Wiejska 34 – 4 lokale
            Zagwiżdzie ul. Łubiańska 23 - 1 lokal
            Zagwiżdzie ul. Lipowa 68a – 2 lokale
            Zagwiżdzie ul. Lipowa 12 – 1 lokal
            Zagwiździe ul. Leśna 1 – 1 lokal
            Radomierowice ul. Wolności 30 – 1 lokal            
            Stare Budkowice ul. Zagwiździańska 16 – 6 lokali
            Stare Budkowice ul. Oleska 22 – 1 lokal
            Stare Budkowice ul. Oleska 7 – 1 lokal
            Nowe Budkowice ul. Dworcowa 6 – 2 lokale
            Kały ul. Opolska 68 – 2 lokale
            Kały ul. Opolska 78 – 1 lokal
            Dębiniec ul. Wiejska 36 – 2 lokale
            Dębiniec ul. Wiejska 83 - 1 lokal
            Święciny ul. Wiejska 25 – 1 lokal         
            Święciny ul. Wiejska 30 – 1 lokal
            Święciny ul. Wiejska 23 – 1 lokal
            Grabice ul. Wiejska 6 – 2 lokale
            Grabice ul. Wiejska 37 – 1 lokal
            Grabice ul. Wiejska 19 – 1 lokal            
            Okoły ul. Wiejska 8 – 1 lokal
            Okoły ul. Wiejska 3 – 1 lokal
            Okoły ul. Wiejska 5 – 1 lokal
            Okoły ul. Wiejska 17 – 1 lokal
            Okoły ul. Wiejska  15 – 2 lokale
       3.  Obiekty oświatowe

a) szkoły:
- Zagwiździe ul. Lipowa 68
- Murów ul. Wolności 22
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14

                 b)   przedszkola:
                       - Zagwiździe ul. Lipowa 12a
                       - Murów ul. Lipowa 17
                       - Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2
                       - Radomierowice ul. Szkolna 3
                       - Bukowo ul. Wiejska 49

                                             



     4. Obiekty kulturalne:
                 a) biblioteki:
                       - Zagwiździe ul. Lipowa 11a
                       - Stare Budkowice ul. Ogrodowa 3
                  b) świetlice
                      - Zagwiździe ul. Lipowa 1
                      - Radomierowice ul. Wolności 24
                      - Radomierowice ul. Szkolna 3
                      - Grabice ul. Wiejska 19
                      - Kały ul. Opolska 78
                      - Dębiniec ul. Wiejska 36
                      - Nowe Budkowice ul. Dworcowa 6
   5.  Obiekty OSP:
                       - Bukowo 
                       - Grabczok ul. Wiejska
                       - Dębiniec ul. Wiejska
                       - Zagwiździe ul. Lipowa 11a
                       - Radomierowice ul. Wolności 18
                       - Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2
  6.   Obiekty sportowe LZS:
                       - Radomierowice 
                       - Stare Budkowice 
                       - Murów 
  7.   Budynek Urzędu Gminy – Murów ul. Dworcowa 2
  8.   Budynki placówek opieki zdrowotnej:
                        - Murów ul. Wolności 16
                        - Stare Budkowice ul. Zagwiździańska 16
  8.   Obiekty wodociągowe:
                        - sieć wodociągowa o  dł. 74,5 km w miejscowościach: Zagwiździe, Stare  
                          Budkowice, Nowe Budkowice, Kały, Bukowo, Dębiniec, Młodnik, Murów, 
                          Radomierowice, Grabice, Grabczok,
                        - stacje uzdatniania wody: Stare Budkowice – 1, Radomierowice – 1
   9.   Obiekty kanalizacyjne:
                        - sieć kanalizacyjna o dł.  13,8 km w miejscowościach Murów i częściowo
                           Zagwiździe,
                        - oczyszczalnia ścieków w Murowie ul. Stawowa,
                        - przepompownie: Murów – 2, Zagwiździe – 1

II.       Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych 

1. Gmina posiada 5 udziałów po 910,00 zł każdy na łączną kwotę 4.550,00 zł w spółce
Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” sp. z o.o. z siedzibą w 
Czarnowąsach.

2. Gmina posiada 30 udziałów  członkowskich po 300,00 zł każdy w Banku 
Spółdzielczym w Łubnianach.

  3.   Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa grunt o powierzchni
        0,0012 ha w Starych Budkowicach.



III.        Dane o zmianach w stanie mienia w 2008 r. 
                Od dnia 1.01.2008r.  do dnia  31.10.2008r.  

           

1. Sprzedano 12 działek o powierzchni 1,6801 ha.
2. Sprzedano  2  lokale  mieszkalne  w   Radomierowicach  wraz  z  udziałem  w 

gruncie o powierzchni 0,1643 ha oraz 1 budynek mieszkalno - gospodarczy w 
Murowie wraz z działką o powierzchni 0,0784 ha.

3. Na  podstawie  decyzji  Starosty  Opolskiego  nr  GN.UL.6015-20/08  z  dnia 
2.09.2008  r.  nieodpłatnie  przyznano  na  własność  Panu  Marcinowi 
Kozakowskiemu  nieruchomość  położoną  w  Okołach,  oznaczoną  numerem 
działki nr 70 k. m. 4 o powierzchni 0,2900 ha, stanowiącą własność Gminy 
Murów. 

4. Zawarto 4 umowy  dzierżawy gruntów należących do mienia komunalnego.
5. Do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości wpłynęło 182.897,34 zł brutto. 


