Koleżanki i Koledzy!

Podatki są od tysiącleci wpisane w nasze życie. Ich płacenie budzi wiele emocji, głownie
negatywnych, bo ludzie chcą, aby były jak najniższe i możliwie najmniej uszczuplały budżet
domowy. Z drugiej strony każdy chce uczyć się, leczyć za darmo, mieć w przyszłości wysoką
emeryturę, czy poruszać się po pięknych autostradach. Mamy więc świadomość, że bez podatków
nasze funkcjonowanie byłoby niemożliwe. Państwo musi mieć swój budżet, a on aż w 85 % składa
się z podatków.
Patrząc globalnie najważniejszą kategorią wydatków z budżetu państwa, wydają się
wydatki na obronę narodową, choć bezpośrednio nas nie dotyczą. Nie dziwi nas, że przeznacza
się na nie 11% wydatków z budżetu. Nam ludziom młodym, bardzo zależy na zwiększeniu
wydatków na naukę, oświatę, kulturę i sport, gdyż najbardziej nas dotyczą. Wydatki to naczynia
połączone, sugerujemy więc, aby dla równowagi zmniejszyć wydatki na administrację publiczną.
Doceniamy, że to dzięki podatkom możemy uczyć się w nowoczesnym budynku szkolnym, jednak
ciągle brakuje pieniędzy na wybudowanie dla naszego gimnazjum obiektów sportowych, a
wyposażenie szkoły szczególnie w sprzęt komputerowy pozostawia wiele do życzenia. Nasi
rodzice szczególnie doceniają fakt, że nie muszą płacić za ochronę zdrowia, gdyż przy niskich
dochodach, stanowiłoby to ogromny problem. Wszyscy cieszymy się z licznych remontów dróg i
poprawy stanu lubelskiej komunikacji.
Mieszkamy w dość biednej dzielnicy Lublina - Wrotków i chcielibyśmy mieć tu na przykład
korty tenisowe, skate park czy więcej kolorowych placów zabaw dla naszego rodzeństwa.
Niedaleko naszego miejsca zamieszkania znajduje się również zalew, który jest niestety bardzo
zanieczyszczony. Dlatego właśnie sądzimy, że należy zwiększyć wydatki dotyczące rolnictwa i
środowiska. Ich zwiększenie na pewno wpłynęłoby korzystnie na nasz region. Lubelszczyzna – to
przecież rolniczy region i bez wątpienia należy szczególnie inwestować właśnie w rolnictwo.
Świetnym pomysłem według nas jest budżet partycypacyjny. Zwiększa on aktywność i
zaangażowanie mieszkańców w życie miasta, bo to oni decydują w głosowaniu o realizowanych
projektach. W naszym mieście dzięki takim działaniom powstało wiele potrzebnych parkingów,
placów zabaw, posadzono tysiące drzew, wyremontowano skwery i ulice, powstały tereny
rekreacyjne. Gdybyśmy mogli wprowadzić jakieś zmiany za sprawą budżetu obywatelskiego byłby
to np. hot-spot lubelski. Miejski Internet byłby użyteczny szczególnie dla turystów. Na znanych
lubelskich obiektach można by było umieścić kody QR. Po zeskanowaniu kodu zostałyby
wyświetlone informacje o obiekcie lub legendy z nim związane. Turyści mogliby również znaleźć
inne potrzebne im informacje tj. bazy noclegowe, mapy, restauracje. Kolejnym ważnym według
nas pomysłem jest rozbudowa sieci rowerowej. Pierwszym krokiem do tego byłoby zachęcenie
społeczeństwa, pokazanie im korzyści jakie wynikają z jeżdżenia na rowerze. Lublinianie na
pewno, z radością przyjęliby zwiększenie ilości ścieżek rowerowych.
Oczywiście, aby to wszystko zrealizować potrzebujemy pieniędzy, uzyskiwanych
głównie z podatków. Dlatego właśnie państwo bez podatków nie mogłoby funkcjonować.
Niektórzy sugerują, że należy je zmniejszyć czy nawet zlikwidować, jednak jak powiedział
Benjamin Franklin: „Jedyne co jest pewne na tym świecie to śmierć i podatki”. Nie mogą być
zlikwidowane, ponieważ są po prostu potrzebne. Płacąc podatki wspomagamy i wspieramy nas
samych.

