My, uczennice z Finansoaktywnych,
Nie mówimy rzeczy dziwnych,
Podatki płacić trzeba, aby dostać się do nieba.
Pieniądze składamy w urzędzie,
a inwestycje widoczne są wszędzie.

"Poznałem podatki, kojarzę korzyści."
Każdy obywatel ma obowiązek płacić państwu podatki. Teraz krążą o nich
różne mity, ale zadaniem FINANSOAKTYWNYCH jest rozjaśnienie
obywatelom pojęcia podatków, które było znane już w starożytności.
Postęp w cywilizacji zmienił formę płatności podatków. Obecnie nakładane są
one na wszystkie wytwarzane artykuły i świadczone usługi. Jeśli nie pobierano
by podatków, w Budżecie Państwa zabrakłoby środków na finansowanie rozwoju
całego kraju. Władze naszej gminy skutecznie pozyskują pieniądze, więc nasz
teren ciągle się rozwija. Wójt dodatkowo zwołuje spotkania z ludźmi, aby
zapoznać się z potrzebami mieszkańców. Dzięki źródłom dochodów w naszej
gminie powstały już 3 szkoły, 2 przedszkola, ok. 20 placów zabaw, drogi, mosty,
oczyszczalnia ścieków, remizy strażackie, posterunek policji, ośrodek zdrowia,
10 świetlic wiejskich, biblioteki, 5 boisk i 3 hale sportowe, 10 siłowni i inne.
Ponadto rozwija się zespół pałacowo-parkowy i Gminne Centrum Kultury.
Stałej renowacji poddawane są także elementy wnętrza kościołów.
Wszystkie powyżej wymienione inwestycje są użytkowane przez każdego
mieszkańca. Codziennie korzystamy z dobrych dróg i chodników, które
umożliwiają bezpieczniejsze dotarcie dzieci do przedszkoli czy szkół.
Place zabaw i świetlice wiejskie zapewniają młodym miłe spędzenie wolnego
czasu. Natomiast hale sportowe, boiska i siłownie dają szanse na aktywny
wypoczynek i relaks. W przypadku choroby istnieje możliwość skorzystania
z pomocy zdrowotnej w pobliskim ośrodku zdrowia. Z kolei o nasze
bezpieczeństwo dbają służby straży pożarnej i dzielni policjanci. Teraz, gdy
Pałac Marianny Orańskiej jest odnawiany, do Kamieńca Ząbkowickiego napływa
duża liczba turystów. Dzięki tej inwestycji gmina otrzymuje więcej środków
finansowych na zaspakajanie potrzeb obywateli. Także wchodząc do kościoła od
razu rzuca się w oczy pięknie wyremontowane jego wnętrze.
Płacąc podatki możemy również przekazać 1% dla chorych ludzi.
Przykładowo takim sposobem okażemy pomoc i wsparcie potrzebującym.
W naszej okolicy kilka osób niepełnosprawnych korzysta z takiej pomocy.

Niektórzy z nich są uczniami naszej szkoły, których co dnia mijamy na
korytarzach.
Ponadto w każdej rodzinie corocznie rozlicza się PIT, czyli podatek
dochodowy od osób fizycznych. Wprowadzane są również wszelkiego rodzaju
ulgi podatkowe, w których odlicza się pewne koszty od wydatków. Zalicza się do
nich m.in. ulgi: prorodzinne, na Internet, z tytułu darowizn na cele pożytku
publicznego, krwiodawstwa, z tytułu darowizny na cele kultu religijnego i
rehabilitacyjne.
Wielokrotnie my, jako młodzi obywatele, kształtujący przyszłość naszej
ojczyzny, obserwujemy czynności wykonywane przez naszych rodziców,
prowadzące do realizacji płatności podatków. Zastanawiamy się nieraz, jakże
wygodnie żyłoby się w kraju, w którym niczego by nie brakowało. Gmina nie
miałaby tyle braków i niedociągnięć. Każdy mieszkaniec czułby się
współodpowiedzialny i dumny za wytworzoną całość.
Mamy nadzieję, że coraz więcej obywateli zacznie solidnie płacić podatki,
aby nasze państwo mogło się ciągle rozwijać. Bądźmy świadomi tego, że dzięki
nim nasze życie nie stoi w miejscu, a nasz kraj brnie ku nowoczesności.
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