Grodzisk Mazowiecki, 02.12.2019 r.

BURMISTRZ
GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Drodzy Rodzice,
bardzo się cieszę, że tak wiele osób podejmuje decyzję o zamieszkaniu w gminie Grodzisk
Mazowiecki. Wzrastająca każdego roku liczba dzieci przynosi nam obok radości nowe obowiązki
w postaci konieczności budowy nowych obiektów oświatowych.
Obecnie rozbudowujemy Szkołę Podstawową nr 2 oraz budujemy sale gimnastyczne przy Szkołach
Podstawowych nr 5 i w Izdebnie Kościelnym za kwotę ponad 20 milionów złotych. W tym roku
ogłosimy przetarg na budowę przedszkola i szkoły w Szczęsnym, która zapewni miejsca dla uczniów
z części obecnego obwodu Szkoły Podstawowej nr 6. Kolejne niezbędne inwestycje to m.in. budowa
przedszkola i żłobka przy ul. Okrężnej, przedszkola w Książenicach, rozbudowa Szkoły w Izdebnie,
„Jedynki” przy ul. Bartniaka. Wszystkie te inwestycje znacząco poprawią warunki nauczania
i zmniejszą zmianowość w szkołach.
W tym roku zakończony został gruntowny remont budynku Szkoły nr 6, który dostosował obiekt do
wymogów przepisów przeciwpożarowych, poprawił bezpieczeństwo i estetykę pomieszczeń
szkolnych. Warunki lokalowe „Szóstki” ulegną dalszej poprawie dzięki budowie hali widowiskowosportowej z łącznikiem do Szkoły oraz dodatkową szkolną przestrzenią edukacyjną. Realizacja
inwestycji rozpocznie się już wkrótce – jeszcze w grudniu tego roku podpisana zostanie umowa
z wykonawcą. Zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2022 r.
Wyżej wymienione inwestycje kosztować będą blisko 100 milionów złotych, dlatego tak ważne jest
abyście Państwo płacili podatki w miejscu faktycznego zamieszkania. Przypominam, że prawie 40%
podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne trafia bezpośrednio do budżetu gminy. Staje
się tak w przypadku mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. Dlatego gorąco zachęcam
do dopełnienia obowiązku meldunkowego. Można tego dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego
przy ul. T. Kościuszki 34. Zameldowanie będzie również możliwe w szkole podczas najbliższego
spotkania z rodzicami, pod warunkiem, że jest się właścicielem lokalu i posiada przy sobie dowód
tożsamości. Jeżeli Państwo posiadają Profil Zaufany można zameldować się przez stronę internetową
obywatel.gov.pl. Tych Państwa, którzy jeszcze go nie mają zapraszamy do Urzędu Miejskiego. Osoby

zamieszkujące na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki bez meldunku mogą także skierować podatek
dochodowy do naszej gminy poprzez zgłoszenie miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym
na wypełnionym formularzu ZAP-3.
Dokonanie przez Państwa tak niewielkich czynności, umożliwi wielkie inwestycje w przyszłość
naszych dzieci.

Z poważaniem,

Grzegorz Benedykciński

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

