„Poznałem podatki, kojarzę korzyści”
Jesteśmy uczennicami mieszkającymi na terenie gminy wiejskiej. Nasi rodzice płacą
różne podatki, np. od nieruchomości, rolny, dochodowy oraz rozliczają podatek VAT w
prowadzonej firmie. Przystępując do projektu, starałyśmy się poznać różne rodzaje podatków,
zasady ich naliczania i pobierania. Zaskoczył nas podatek od towarów i usług VAT. Okazuje
się, że jest on ukryty, płaci każdy obywatel, nawet dzieci, kupujące lody.
Przeprowadziłyśmy debatę, podczas której wypełniałyśmy z uczestnikami deklarację
VAT-7 i pokazałyśmy PIT-37, PIT-36, PIT-36L.
Dziś już wiemy, gdzie trafiają podatki naszych rodziców i co jest z nich finansowane. W skali
budżetu krajowego podatki zapewniają nam:
 bezpieczeństwo publiczne (policja, straż miejska),
 obronę narodową,
 opiekę społeczną (pogotowia opiekuńcze, gminne i miejskie ośrodki opieki społecznej,
domy dziecka),
 administrację publiczną,
 edukację (szkoły i uczelnie wyższe),
 bezpłatną służbę zdrowia,
 drogi krajowe, lokalne,
 kulturę (kinematografię, teatry, opery).
Naszą uwagę zwróciły pieniądze z podatków, które zostają w naszej miejscowości.
Dlatego starałyśmy się poznać podatki lokalne czyli podatek od nieruchomości, od środków
transportu, podatek rolny. Okazało się, że na terenie Wielowsi jest 12 firm transportowych,
które płacą podatek od posiadanych samochodów ciężarowych. Myślimy, że ważną dla gminy
kwotą są również wpływy z podatku od nieruchomości. Jego wartość zależy od posiadanych
przez właściciela budynków, ich powierzchni oraz tego czy nieruchomość należy do rolnika,
osoby pracującej lub firmy.
Uważamy, że uczniom naszej szkoły najwięcej radości sprawia wybudowany plac zabaw,
boisko "Orlik 2012" oraz zewnętrzna siłownia. Nasza szkoła również została wybudowana i
obecnie jest utrzymywana z pieniędzy przekazanych z budżetu Urzędu Gminy, a w 2012 roku
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Każdego roku Rada Gminy przydziela w budżecie pieniądze na utrzymanie, remonty i pensje
dla pracowników obsługi szkoły.
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i sygnalizacją świetlną przy przejściu dla pieszych prowadzącym do szkoły. Zwróciłyśmy
uwagę na czytelne oznakowanie nazw ulic, które zostało zamontowane w 2013roku. Obecnie
karetka pogotowia bez problemów dojeżdża pod wskazany adres.
Dzięki konkursowi „Finansowoaktywni” mogłyśmy również poznać system opieki
społecznej. Dowiedziałyśmy się, że każdy obywatel naszego kraju, który znajdzie się
w trudnej sytuacji finansowej może uzyskać zapomogę albo inny zasiłek, np. zasiłek na
rozpoczęcie roku szkolnego dla dziecka. Ponadto w nowym roku szkolnym z budżetu państwa
zostaną zakupione podręczniki dla uczniów klas 4 SP 1 klasy gimnazjum oraz materiały
ćwiczeniowe dla najmłodszych. Sądzimy, że takie działanie będzie dużym wsparciem dla
uczniów i ich rodzin. Ponadto niektóre rodziny mogą korzystać z pomocy za sprawą "Karty
Dużej Rodziny", która jest systemem zniżek dla wielodzietnych rodzin.
Podatki zapewniają również bezpłatną służbę zdrowia. Oznacza to, że każdy obywatel ma
prawo do korzystania z darmowego leczenia w gabinecie lekarz, który podpisał umowę z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Uważamy, że podatki mają magiczną moc. Choć nie znamy się na czarach, doświadczamy
działania podatków na co dzień. Wpłacone podatki budują, zapewniają bezpieczeństwo,
chronią zdrowie, kształcą i dostarczają rozrywki.
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