Siedlce, dnia 9 czerwca 2018 r.

Tytułem odpowiedzi Panu Karolowi Tchórzewskiemu
i przekazania prawdy mieszkańcom Siedlec
1. Jak wynika z lektury Pana odpowiedzi na nasz List Otwarty, najwyraźniej Pan, lub Pana
doradcy, nie zrozumieli jego treści. List dotyczył otrzymanych przez Pana i Pana
kolegów (faktycznie a nie jak Pan pisze „rzekomo”) nagród otrzymanych w 2017 roku
a nie poborów z tytułu wykonywania pracy czy diet radnego.
2. Na podstawowe pytanie, czy przekaże Pan nagrodę na niepełnosprawne dzieci z miasta
Siedlce, nie udzielił Pan prostej i szczerej odpowiedzi „tak” lub „nie”.
3. Jak wynika z informacji UM Siedlce udzielonej na XLIII/2017 sesji Rady Miasta
Siedlce w dniu 18 grudnia 2017 r. (druk O-BRM.0002.15.2017, strona 25, w załączeniu)
nagroda jaką Pan otrzymał to kwota 56 804,37 zł brutto. Czy poddaje Pan zatem w
wątpliwość prawdomówność Prezydenta Miasta Wojciecha Kudelskiego?
4. Nagroda jaką Pan otrzymał faktycznie, bezpośrednio nie obciąża budżetu miasta.
Jednak należy pamiętać, że PE w Siedlcach jest w 100% własnością Miasta Siedlce.
Kwota nagrody pomniejszyła zatem zysk, jaki spółka mogłaby odprowadzić do kasy
miasta w formie dywidendy w celu spożytkowania na potrzeby miasta i mieszkańców.
5. Aby zrobić wrażenie na mieszkańcach czytających Pana „Apel” podał Pan kwoty moich
dochodów połączone w sposób tylko Panu wiadomy i z tylko Panu wiadomego okresu.
Żongluje Pan kwotami, faktami i datami. Cała ta gimnastyka służy wyłącznie temu by
końcowy wynik budził szok u czytelników. A fakty są takie:
6. Wynagrodzenie z ARMS (otrzymane w styczniu i lutym 2012 a nie jak Pan pisze 2011
roku) wynosiło 31 216,82 zł brutto tj. 21 843,23 zł netto w czym 12 831,30 zł to kwota
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop a wynagrodzenie miesięczne to kwota 8 981,91
zł brutto czyli netto 6 483 zł (karta wynagrodzeń - załącznik do pisma ARMS nr L.dz.
244/2013 z 27.02.2013r. w załączeniu). W trakcie pracy w OSiR w Siedlcach
otrzymywałem wynagrodzenie:
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od stycznia 2008 w wysokości 5 000 zł brutto (3 400 zł wynagrodzenie

a.

zasadnicze, 20% dodatku za wysługę lat i dodatek funkcyjny 920 zł brutto,
pismo PS. 1131-31/08),
b. od stycznia 2009 w wysokości 5 400 zł brutto (zasadnicze 3 500 zł brutto,
dodatek funkcyjny 700 zł brutto i 20% dodatek za wysługę lat, pismo PS.11311/08),
c. od lipca 2009 w wysokości 5 652 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze 3 710 zł
brutto, dodatek funkcyjny 742 zł brutto i 20% dodatku za wysługę lat, pismo
PS.1131-17/09),
d. od września 2010 w wysokości 6 040 zł brutto (zasadnicze 3 950 zł brutto,
dodatek funkcyjny 790 zł brutto, 20% dodatek za wysługę lat, pismo PS.113136/10),
oraz otrzymałem trzy nagrody za sprawne zarządzanie ośrodkiem:
a. w 2008 roku w kwocie 3 500 zł brutto (pismo PS.1131-31/08),
b. w 2009 roku w kwocie 3 500 zł brutto (pismo PS.1131-30/09),
c. w 2010 roku w kwocie 4 500 zł brutto (pismo PS.1131-53/10).
Niech mieszkańcy Siedlec sami wyrobią sobie zdanie, czy są to kwoty przyprawiające
o zawrót głowy.
7. Z uwagi na rozbieżne wizje funkcjonowania i rozwoju Agencji, w tym i sposobu
finansowania inwestycji, nie była możliwa współpraca, na jasno określonych zasadach,
z ówczesnym zarządem Agencji. Dlatego po niecałych dwóch miesiącach pracy, w dniu
20.02.2012r., zrezygnowałem, z pełnionej funkcji członka zarządu Agencji (kopia
pisma w załączeniu). Merytoryczne uzasadnienie podjętej przeze mnie decyzji
przedstawiłem wyczerpująco na posiedzeniu Komisji Sportu Rady Miasta Siedlce.
Uważałem bowiem i uważam nadal, że są wartości ważniejsze niż pieniądze.
8. Czytając „Apel” Pana Tchórzewskiego można odnieść wrażenie, że podana kwota diet
radnego to suma diet otrzymanych w ciągu jednego roku. Otóż jak wynika z informacji
PIT-R za 2017 rok (w załączeniu) miesięczna dieta radnego wynosi ok. 1780 zł netto.
Czy na tę kwotę zapracowałem uczciwie może się przekonać każdy mieszkaniec Siedlec
śledząc moją aktywność na posiedzeniach Rady Miasta jak i komisji.
9. Dane powyższe przytaczam wyłącznie po to, by mieszkańcy Siedlec mogli poznać
prawdę.

10. Powtarzam ponownie, dla pełnej jasności, List Otwarty nie dotyczył przekazania na
niepełnosprawne dzieci przez Pana i Pana kolegów pensji (czy diet radnego) za kilka lat
wstecz tylko nagród otrzymanych w 2017 roku. Dziwić może, że Pan jako menadżer
wysokiego szczebla, po kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych nie widzi
różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami.
11. Kończy Pan swój list słowami: „Apeluje (…) zgodnie z intencją Listu Otwartego…”.
Otóż widać jak na dłoni, że nie zrozumiał Pan, lub Pana doradcy, intencji Listu
Otwartego wystosowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce,
lub celowo ją Pan zniekształcił. I szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, która sytuacja
jest bardziej niepokojąca.
12. Do mieszkańców Siedlec oraz do mediów chciałbym jednocześnie zaapelować o
niedawanie wiary wyssanym z palca informacjom na mój i Stowarzyszenia
Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce temat, jakie się pojawiają i mogą pojawiać. Jeśli coś
budzi Państwa wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem.
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