„Poznałem podatki, kojarzę korzyści”
Większość ludzi kojarzy podatki z nieprzyjemnym obowiązkiem, ale po głębszym
zastanowieniu okazuje się, że dzięki nim mamy wiele korzyści: funkcjonuje wiele instytucji, powstają
nowe miejsca i inicjatywy, które ułatwiają nam codzienne życie. Gdyby nie podatki, nie rozwijałyby
się różne sfery życia publicznego i ekonomicznego, tak zwane obszary budżetowe. W swojej pracy
postaramy się pokazać, że nawet życie naszej „małej ojczyzny”– Rzepedzi, jest w znacznym stopniu
uzależnione od podatków. Co nasza miejscowość i jej mieszkańcy mają z podatków i jakie korzyści
z tego czerpią? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć, na podstawie obserwacji trzech
wybranych dziedzin życia:
KULTURA
W naszej miejscowości jest wiele miejsc związanych z kulturą, które są finansowane
z podatków. Dzięki nim funkcjonują m.in.: Rzepedzki Ośrodek Kultury, w którym mieści się kafejka
internetowa, biblioteka publiczna, sala zabaw i gier, organizowane są tu bezpłatne zajęcia taneczne,
teatralne, muzyczne oraz aerobik dla dorosłych i dzieci, w których lokalna społeczność chętnie bierze
udział. Takie zajęcia pozwalają rozwijać się osobom w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.
Kilka lat temu obok ROK-u wybudowano Amfiteatr, w którym odbywają się różne imprezy oraz
wydarzenia ważne dla naszej miejscowości - koncerty i występy. Dzięki niemu utalentowane osoby
z naszej miejscowości mogą się zaprezentować w szerszym środowisku i rozsławiać tym naszą małą
ojczyznę.
OŚWIATA
Kolejną sferą finansowaną z podatków jest oświata, dzięki czemu dzieci i młodzież mają jednakowe
szanse dostępu do edukacji, niezależnie od ich statusu materialnego. W naszej miejscowości
funkcjonuje Zespół Szkół, a w nim klasy z nowoczesnym wyposażeniem i sprzętem; w każdej
klasopracowni znajduje się laptop posiadający stały dostęp do Internetu, co umożliwia nie tylko
realizację podstawy programowej, ale także pomaga przygotować się do udziału w różnego rodzaju
olimpiadach, konkursach, zawodach, w których odnosimy sukcesy. Uczniowie o trudnej sytuacji
materialnej mogą korzystać z darmowego dożywiania (każdego dnia ciepły posiłek w szkole wraz z
dodatkiem). Uczniowie, którzy mieszkają dość daleko od szkoły objęci są bezpłatnym dowozem.
BEZPIECZEŃSTWO
Trzecią dziedziną finansowaną z podatków jest bezpieczeństwo. W naszej miejscowości działa
Ochotnicza Straż Pożarna, której siedziba znajduje się w nowowybudowanym budynku. Na jej
wyposażeniu znajduje się kilka nowoczesnych wozów strażackich, profesjonalny sprzęt gaśniczy;
każdy nowy strażak otrzymuje mundury bojowe i okazjonalne. Dzięki podatkom lokalna młodzież
może wyjeżdżać na zawody strażackie, w których zdobywa medale i wysokie miejsca. Dzięki
Ochotniczej Straży Pożarnej i jej działalności mieszkańcy Rzepedzi i okolic mogą spać i czuć się
bezpiecznie zarówno w dzień, jak i w nocy.
Podsumowując, należy stwierdzić, że płacąc podatki, inwestujemy nie tylko w siebie i nasz
rozwój, ale także w: poprawę jakości edukacji, bezpieczeństwa, komfortu życia naszego i naszych
najbliższych, znajomych, przyjaciół, stajemy się jednym z inwestorów, biorących udział w rozwoju

naszego najbliższego środowiska, otoczenia. Dzięki podatkom można przeprowadzać nowe
inwestycje, służące poprawie poziomu kultury, oświaty i bezpieczeństwa i wielu innych dziedzin
naszego codziennego życia. Dzięki podatkom Rzepedź może być jeszcze bardziej komfortowym
miejscem do życia dla nas i naszych rodzin.
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