I.
Smoleńsk – wydatki z budżetu państwa w roku 2010 wg odpowiedzi
Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – upoważnienia
Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia podsekretarza stanu Hanna Majszczyk
Warszawa, dnia 14 marca 2011
rokhttp://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/184B567Cu
Decyzje Rady Ministrów uchwały:
1. 50/2010 z dnia 10.04.2010 w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego
wypadku lotniczego po Smoleńskiem
2. 52/2010 z dnia 12.04.2010 96 osób x 40 000
3 840 000 zł
Uzasadnienie na krtce bez jakiegokolwiek podpisu
3. 53/2010 z dnia 13.04.2010 w sprawie przyznanie kancelarii
PRM …pokrycie kosztów związanych z katastrofą
16 069 000 zł
- sprowadzenie zwłok
965 tyś. zł
- badania, identyfikacja oraz udział ekspertów 182 tyś. zł
- uroczystości żałobne i koszty pogrzbów
13 405 tyś. zł
- działalność komisji
1 376 tyś. zł
- tłumaczenia serwisów i rozmów prezesa RM
141 tyś. zł
4. Ponadto z środków budżetowych :
a. Ministerstwa Obrony Narodowej m.in. na
6 719 000 zł
wypłaty ustawowe należności pośmiertnych
- wypłaty zapomóg i odszkodowań,
- oraz wydatki związane z organizacją centralnych obchodów
pogrzebowych ,tankowanie samochodów, samolotów
i podróże służbowe W tym 578 tyś zł które Prokuratura Wojskowa .
…………..wykorzystała na śledztwa.
b. MSW i A
3 572 000 zł
- głównie na wypłaty przez BOR zapomóg i odszkodowań,
- na zakwaterowanie, wyżywienie funkcjonariuszy,
c. Kancelaria Sejmu
924 000 zł
- głównie na wypłaty ustawowych należności pośmiertnych
I zapomóg bezzwrotnych,
- koszty związane z wypłatami odpraw doradcom wicemarszałków
I zamknięcie biur poselskich, koszty kwiatów, nekrologów,
kondolencje.

d. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
427 000 zł
- głownie na odprawy pośmiertne
- inne koszty.
c. Instytut Pamięci Narodowej
391 000 zł
- odprawę pośmiertną,
- koszty nekrologów, listy pożegnalne transport na pogrzeb
d. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
206 000 zł
- głównie na sfinansowanie należności przysługujące
rodzinom ofiar (odprawy pośmiertne )
e. Urząd do SK i OR
202 000 zł
- odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop ,
- odprawy dla doradców kierownika Urzędu.
f. Ministerstwo Sprawiedliwości
200 000 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu
g. Kancelaria Prezydenta RP
162 000 zł
na sfinansowanie nekrologów ikwiatów
h. wojewodów
145 000 zl
m.in. sfinansowanie uroczystości pogrzebowych oraz
koszt wykonania i montażu tablicy pamiątkowej
i.Kancelaria Senatu
144 000 zł
- na odprawy pośmiertne oraz pomoc finansową dla
rodzin ofiar .
- koszt biletów kolejowych, transportu lotniczego oraz
Przewozu osób, na publikację nekrologów
j. rzecznika praw obywatelskich
68 000 zł
m.in. na sfinansowanie wydatków związanych z pogrzebami
k. MPiPS
50 000 zł
koszty kwiatów, nekrologów, organizacji uroczystości
związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej pamięci
Izabeli Jarugi-Nowackiej.
l. Ministerstwo Skarbu Państwa
20 000 zł
z przeznaczeniem na nekrologi i zakup wieńców.
m. Ministerstwo Zdrowia
12 000 zł
m.in. na koszty opracowania procedur postępowania
ze zwłokami.

n. Ministerstwo Infrastruktury
Razem pkt 4 od a do m
5. Uszczerbek na mieniu oszacowany przez MON
W tym samolotu TU-154 48 343 tyś zł
Razem

7 000 zł
13 249 000 zł
48 517 000 zł
81 675 000 zł

II.
Wyliczenia teoretyczne wg informacji o podjętych decyzjach
Pan Premier Donald Tusk podjął decyzję (tego dokumentu, najbardziej
chronionego jeszcze nie mamy a gdy otrzymamy natychmiast opublikujemy ) o
przyznaniu renty specjalnej dla każdego dziecka ofiary katastrofy w wysokości
2 000 zł/m-c oraz renty specjalne dla wdów i wdowców .
Dokonaliśmy teoretycznej wyceny tych świadczeń finansowanych
bezpośrednio z Budżetu Państwa. Opierając się na informacjach znanych i
nieznanych wyliczyliśmy.
1. Ilość dzieci do 25 roku 160 x 2 000 zł/m-c x12 = 3 840 000 zł/rok x5=
19 200 000zł/5
2. wdów/ców 96 x 6000 zł/m-c x 12
= 6 912 000 zł/rok x5=
34 560 000zł/5
Razem
10 752 000 zł/rok
53 760 000zł/5
Wnioski do Sejmu. Mimo, ze brak precyzyjnego ustalenia ustawie podstaw i
wysokości rent specjalnych przyznawanych przez Premierów RP to istnieje
coroczny obowiązek przedstawiania sprawozdania z tych wydatków pod ocenę
posłów oraz ewentualną ocenę sądów.
Pobieżne. Jeszcze niekompletne zestawienie wydatków związanych z tragedią
smoleńską rodzi podejrzenie podjęcia decyzji nieuzasadnionych, wysokich
wydatków z Budżetu Państwa i daję podstawę postawienia Pana Premiera
Donalda Tuska przed Trybunał Stanu za marnotrawstwo publicznych pieniędzy
Stowarzyszenie
Nasz Wspólny Śląski Dom
Zarząd Główny
Rybnik lipiec 2015 rok

