
Uchwała Nr XXIII/138/12
Rady Miasta Dynów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania oddziałów terenowych 
Telewizji Polskiej S.A.

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (tj.  Dz.U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz.1591  z  późn.zm.)  mając  na  uwadze 
pogarszającą się sytuację finansową oddziałów terenowych Telewizji Polskiej SA, w tym 
Oddziału  w  Rzeszowie  oraz  pojawiające  się  informacje  o  zamiarze  likwidacji  tych 
oddziałów  terenowych,  Rada  Miasta  Dynów  na  skutek  wniosku  Burmistrza  Miasta 
Dynów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miasta Dynów oświadcza, iż widzi zdecydowaną konieczność dalszego  

    funkcjonowania oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A., w tym Oddziału 

    w Rzeszowie.

2. Rada Miasta Dynów zwraca się ponadto do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie jak  

    najszybszych działań zapewniających stabilne źródła finansowania oddziałów  

    terenowych Telewizji Polskiej S.A., w tym Oddziału w Rzeszowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U  z a s a d n i e n i e

Zgodnie  z  art.54  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  każdy  Obywatel  ma  mieć 
zagwarantowane  prawo  do  informacji.  Prawo  to  realizuje  wiele  instytucji  życia 
publicznego,  jednak  najważniejsze  zadania  w  tym  zakresie  nałożono  na  telewizję 
publiczną.  W ustawie  z  dnia  29 grudnia  1992 r.  o  radiofonii  i  telewizji  czytamy,  że 
publiczna telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych 
w  ustawie,  całemu  społeczeństwu  i  poszczególnym  jego  częściom,  zróżnicowane 
programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji 
i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz 
innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Wobec  planów likwidacji  oddziałów terenowych  Telewizji  Polskiej  S.A.,  Rada 
Miasta Dynów uznała za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały. Telewizja Polska S.A.  
w  Rzeszowie  spełnia  istotną  funkcję  kreującą  ważne  dla  kultury  naszego  miasta  
i  regionu  wydarzenia.  Prezentuje  nadto  twórczość  podkarpackich  artystów,  tworząc 
jednocześnie możliwość pracy i rozwoju dla absolwentów podkarpackich uczelni. Dzięki 
jej  istnieniu  mieszkańcy  mają  zapewniony  realny  dostęp  do  informacji  o  życiu 
społeczno-gospodarczym naszego regionu.

Likwidacja  Rzeszowskiego Oddziału  Telewizji  Polskiej  S.A.  odbierze znacznej 
części  społeczeństwa  możliwość  bezpłatnego  dostępu  do  informacji.  Dlatego  też  
w  imieniu  mieszkańców  Dynowa  Rada  Miasta  Dynów  zwraca  się  z  apelem  
o poszanowanie prawa lokalnej społeczności do rzetelnej informacji.


