
Zńącalk do uchwały Nr XVIIV l27 ll2 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2012 r,

STANOWISKO

Rada Powiatu Brzeskiego z dezaprobatąprzyjęła decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Tele-

wizji, która nierówno traktuje nadawców ubiegających się o koncesję na cyfrowe nadawanie, w wy-

niku czego nie dopuszczono do multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej katolickiej Telewizji

Trwam.

Decyzja KRRiTV spowodowała protest społeczny, którego wyrazem są podpisy ńożone

wliczbię ponad 1,9 miliona pruez mieszkańców Polski, w tym mieszkańców Brzegu. Telewizja

Trwam będąc nadawcą społecznym adresuje swój przekaz do osób o światopoglądzie zakorzenio-

nym w kulturze chrześcijńskiej i narodowej tradycji niosąc niejednokrotnie pociechę duchową

i ulgę w cierpieniu wielu osobom w tym samotnych. Odmowa przyznańajej koncesji jest zaptze-

czeniem pństwa demokratyczrego - wolności słowa, pluralizmu poglądóq swobody ich głosze-

nia i sprzyja spychaniu na margines głosu środowisk katolickich reprezentujących znaczną część

opinii publicznej Polski.

Jako Radni Rady Powiatu Brzeskiego, dzińając w trosce o uszanowanie praw tych miesz-

kńców powiafu brzeskiego ,którzy są lub zechcąbyć w przyszłości widzami Telewizji Trwam, ape-

lujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zweryfikowanie stanowiska wobec katolickiej

Telewizji Trwam iptzyznanie jej koncesji.



UCHWAŁANR XvIIvt27l12

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dniaZ9 marca}Dl2 r,

w sprawie stanowiska wobec równego traktowania wsrystkich nadawców
przy przlznawaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne

Na podstawię art. 12 pkt 11 ustawy z dńa 5 czerwca 1998 r. o sarnorządzie powiatowym

(Dz. U. z 200L r. Nr 142, poz. 1592, z późn, zm.l) w związkll z § 16 ust. 2 Statutu Powiafu

Brzeskiego stanowiącego zaŁączŃk do uchwały Nr VlI2l99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia

28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzeskiego (Dz.Urz. Woj. Op. z2008 t.

Nr 81, poz.2007 oraz z2009 r. Nr 58, poz.960) uchwala się, co następuje:

§1
Rada Powiatu Brzeskiego przyjmuje stanowisko w sprawie równego traktowania wszystkich

nadawców w procesie przyznawania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji

na cyfrowe nadawanie naziemne, w brzmieniu określonym w załączńku do uchwały.

§2
Uchwałę przesyła się Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr l13, poz.984, Nr l53, poz. 1271, Nr 2l4, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz.7l7, Nr 162, poz. 1568,
z2004 r. Nr l02, poz. 1055, Nr l 1 6, poz, 1203, Nr 167, poz. 1759, z2005 r. Nr l72, poz. l44I, Nr 175, poz. 1457,
z2006 r. Nr 17, poz. l28, Nr 18l, poz, 1337, z2007 r, Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr l73, poz. 1218,
z2008 r. Nr l80, poz. lll1, Nr 223, poz. 1458, z2009 r. Nr 52, poz.420, Nr l57, poz. l24l, z2010 r. Nr 28,
poz,l42 i 146, Nr 40,poz.230, Nr 106,poz.675,z20ll r. Nr21, poz. ll3, Nr 117, poz.679, Nr l34, poz.777,
Nr l49, poz. 887, Nr 217, poz, l28l,


