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Meldując się w gminie zasilasz jej budżet
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Chociaż w dowodach osobistych od dawna nie ma już rubryki z adresem, a adres
korespondencyjny, inny niż adres zameldowania już nikogo nie dziwi, część osób w
oficjalnych dokumentach podaje adres zameldowania, zamiast miejsca zamieszkania.
Wskazywanie, na jakim terenie się mieszka jest istotne, zwłaszcza z punktu widzenia gminy.
Postanowił o tym przypomnieć m.in. wójt gminy Hażlach – Grzegorz Sikorski.

fot. pixabay.com

- Bardzo cieszymy się, iż z roku na rok rośnie liczba mieszkańców gminy Hażlach, ponieważ wybraliście
naszą gminę jako miejsce, z którym wiążecie swoją przyszłość. Zapewne czynników, które zdecydowały o
Waszym wyborze miejsca zamieszkania, było wiele: życzliwi ludzie, urokliwe tereny czy atrakcje
historyczne oraz krajobrazowe. My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby Gmina Hażlach była
postrzegana jako przyjazna dla mieszkańców, aby oferowała jak najlepszą przestrzeń publiczną czy ofertę
edukacyjną, sportową i kulturalną. Zależy nam na bezpieczeństwie, pięknym otoczeniu i rozwoju naszej
małej ojczyzny, dlatego inwestujemy w rozbudowę dróg, chodników, placów zabaw oraz boisk
wielofunkcyjnych – wyjaśnia Grzegorz Sikorski, jednocześnie podkreślając, że Hażlach w Rankingu Gmin
Rzeczypospolitej w 2019 roku zajął 27 miejsce, spośród 1548 gmin wiejskich w kraju. Oznacza to, że gmina szybko się
rozwija, a jakość życia jest coraz lepsza. Żeby jednak móc utrzymać ten trend, trzeba skądś pozyskiwać pieniądze. I w
tym miejscu właśnie pojawia się problem tzw. zameldowania.

Podstawowym i największym źródłem dochodu gmin są środki pochodzące z podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT). Określone środki, a konkretnie 38% z opłaconego podatku, są przekazywane gminie w momencie,
kiedy dany podatnik w rubryce „miejsce zamieszkania”, wskazuje daną gminę. Oczywiście do budżetu trafiają również
określone dotacje, pochodzące m.in. ze środków krajowych i europejskich, jednak to właśnie mieszkańcy, płacąc
podatek, odpowiadają za sporą część wpływów do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Im więcej
mieszkańców liczy gmina, tym więcej samorząd otrzymuje z podatku dochodowego i tym więcej inwestycji może
wykonać.
Czy jednak aby zasilić budżet gminy, na terenie której mieszkamy, musimy się w niej zameldować? Nie ma takiego
obowiązku. W rozliczeniu PIT powinniśmy wskazać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania — Jeśli chcesz, aby
gmina Hażlach rozwijała się jeszcze szybciej, zostaw tu swoje podatki! Według ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca
zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym tysiące podatników zwyczajnie nie wie i
tym samym zasila kasy innych gmin, finansując tym samym drogi czy szkoły, z których nie będą korzystać!
Nawet jeśli Państwo nie posiadacie meldunku w gminie Hażlach, możecie przyczynić się do zwiększenia
budżetu gminy, w której mieszkacie. Wystarczy, iż wskażecie w zeznaniu rocznym PIT jako miejsce
zamieszkania — gminę Hażlach, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Cieszynie – wyjaśnia
Sikorski, przypominając, że mieszkańcy mają wpływ na to, na co pożytkowane są środki a ich wydawanie przez gminę
ma na celu zaspokajanie wspólnych potrzeb wszystkich mieszkańców.
Co jednak z tzw. meldowaniem się w danym miejscu? Teoretycznie meldować się powinniśmy, jednak w obliczu
braku konsekwencji wiele osób rezygnuje z oficjalnej zmiany swojego adresu. Meldunek w faktycznym miejscu
zamieszkania może jednak znacznie ułatwić życie. Przede wszystkim można aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej
społeczności – m.in. uczestnicząc w wyborach samorządowych. Gmina z kolei, mając odpowiednie (dokładne) dane,
jeszcze lepiej może planować poszczególne etapy rozwoju i odpowiadać na potrzeby mieszkańców — Meldując się
u nas, przyczyniacie się do rozwoju Gminy Hażlach, a rozwój naszej małej ojczyzny to nasz wspólny interes i
odpowiedzialność – apeluje Sikorski.
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