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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31.10.2019 informuję iż: 

wielkość subwencji oświatowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. wynosi 

36.281.776,00 zł. 

wielkość subwencji oświatowej na rok 2019 wg stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi 

34.794.521,00 zł. 

Powyższe oznacza wzrost subwencji oświatowej w roku 2020 w stosunku do roku 2019 

0 4,27%,tj. o kwotę 1.487.255,00 zł. 

Należy zaznaczyć, iż na dzień 30.09.2019 r. wydatki na zadania oświatowe szkół 

podstawowych oraz samorządowego liceum ogólnokształcącego (nie uwzględniając 

oddziałów kształcących dzieci 6 letnie w przedszkolach) wyniosły 33.037.551,62 zł. Wobec 

powyższego na dzień 30.09.2019 r. wydatki na oświatę sfinansowane ze środków 

własnych Gminy Miasto Zgierz wyniosły dodatkowo 3.831.584,62 zł. 

Biorąc pod uwagę przyznaną wysokość subwencji na 2019 r. w kwocie 34.794.521 

zł i planowane wykonanie wydatków wg planu finansowego na dzień 30.09.2019r. 

wysokość subwencji oświatowej zabezpiecza planowane wydatki na szkoły podstawowe 

1 samorządowe liceum ogólnokształcące w 76,37%. 

Informuję, również, że w kwocie subwencji 34.794.521 zł została uwzględniona 

wysokość subwencji wyrównującej skutki podwyżek dla nauczycieli. Miasto Gmina Zgierz 

jErtliyrńało^ż-budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 721.577 zł. 
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Obliczone skutki podwyżek dla nauczycieli za okres od IX - XII 2019 r. wyniosły 

1.717.147 zł. Wobec powyższego otrzymana we IX 2019 część oświatowej subwencji 

ogólnej pokryła wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką 

wynagrodzeń w 33,29%. Samorząd Gminy Miasto Zgierz w związku z podwyżką 

wynagrodzeń nauczycieli musi przeznaczyć dodatkowo ze środków własnych gminy do 

końca 2019 r. kwotę 995.570,00 zł. 

Jednocześnie informuję, iż obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) o 1 % oraz nieopodatkowanie osób fizycznych do 26 roku życia ma wpływ na 

wielkość planowanych dochodów budżetu Gminy Miasto Zgierz z tytułu udziału gmin we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z zasadami 

określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Na podstawie analizy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 

ostatnich lat szacuje się, że z ww. tytułu do budżetu Gminy Miasto Zgierz wpłynie rocznie 

około 5.000.0000,00 zł mniej. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż zaplanowana przez 

Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju kwota udziału PIT dla Gminy Zgierz na 2020 

rok została określona w kwocie zbliżonej do planu na rok 2019. 
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