Poznałem podatki
Mieszkamy w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim,
która liczy ok. 5699 mieszkańców.
Wszyscy płacimy podatki, gdyż stanowią one ważny element funkcjonowania kraju, już od
starożytności są źródłem dochodów państwa. W dawnych czasach składano władcom daniny w
naturze i były one przeznaczone na utrzymanie wojska czy budowę warownych grodów. Dziś płaci
się podatki w pieniądzach, zgodnie z art. 84 Konstytucji RP i stanowią one ponad 85% budżetu
państwa i ( licząc subwencje i środki z MF, czyli również podatki) ok. 90% budżetu naszej gminy.
Zapytaliśmy Wójta Gminy Zadzim, jakie podatki zasilają gminny budżet. Wymienił on
podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym. Te podatki ( jest bardzo
dużo) płacą nasi rodzice, sąsiedzi, znajomi – rolnicy i przedsiębiorcy. Warto więc, żeby każdy sobie
uświadomił, na co są przeznaczone. Jakie korzyści mamy z nich my, czyli mieszkańcy gminy?
Większość dochodów z podatków przeznaczone jest na oświatę i wychowanie, czyli podobnie
jak w kraju. Dzięki temu Kacper, a także wielu innych uczniów może docierać na lekcje szkolnymi
autobusami. Jazda nie jest zbyt uciążliwa, ponieważ drogi gminne są systematycznie naprawiane i
budowane, również z naszych podatków (Transport i łączność). Gdyby nie podatki, w
Kazimierzewie nie powstałby plac zabaw, na którym chętnie bawi się także młodsza siostra Bartka.
Dzięki podatkom możemy korzystać ze szkolnej świetlicy, a najzdolniejsi uczniowie otrzymują
stypendium (Edukacyjna opieka wychowawcza). Ponadto za pieniądze podatników, czyli naszych
rodziców i znajomych, remontowane są pomieszczenia szkolne, kupowany opał, środki czystości
czy energia.
Dzięki temu, że podatki są przeznaczane na kulturę, możemy korzystać ze zbiorów Gminnej
Biblioteki Publicznej. Niektórzy z nas grają w orkiestrach strażackich, a przecież z gminnych
pieniędzy opłaca się kapelmistrzów. Dzięki podatnikom istnieje też Gminny Klub Sportowy, do
którego wielu z nas należy.
Znaczną część wydatków stanowi także administracja publiczna oraz pomoc społeczna( duża,
ale mniejsza niż w kraju). W Urzędzie Gminy nasi rodzice składają wnioski, by otrzymać dowód
osobisty. W ramach pomocy społecznej finansowane są obiady dla naszych rówieśników z rodzin o
niskim dochodzie.
Mniejsze, zarówno w kraju, jak i w naszej gminie, są wydatki na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska. Zaliczają się do nich wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni, oświetlenie
dróg gminnych, koszty zatrudnienia bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach
publicznych i renowacji miejsc pamięci narodowej.
Dochody z podatków są także przeznaczane na transport i łączność, rolnictwo i łowiectwo
oraz na obsługę, niestety, bardzo wysokiego długu publicznego.
Mniej u nas w gminie niż w kraju przeznacza się na bezpieczeństwo publiczne, niemniej
jednak finansuje się utrzymanie gotowości bojowej w kilku jednostkach ochotniczych straży
pożarnych, np. w Zadzimiu.
Z pozostałych wydatków więcej przeznacza się na zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę naszej gminy, edukację opiekuńczo wychowawczą a także na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego. Mniej wydaje się na bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę mieszkaniową, ochronę
zdrowia (gminny ośrodek). Najmniej natomiast w naszej gminie przeznacza się się na kulturę
fizyczną i sport.
Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania państwa i gminy bez podatków.

