Uchwała Nr XXII/204/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia apelu.

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 4
Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza
(tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia
29 sierpnia 2011 r.) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek grupy radnych postanawia,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje apel o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszy apel podlegać będzie podaniu do wiadomości publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik
do Uchwały Nr XXII/204/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Apel Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.
w sprawie: uwzględnienia wniosku Fundacji Lux Veritatis - nadawcy TV Trwam
o uzyskanie koncesji na nadawanie programu
na tzw.: multipleksie cyfrowym.
Rada Miasta Nowego Sącza zwraca się do Przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji Pana Jana Dworaka o przydzielenie Fundacji Lux Veritatis
- nadawcy TV Trwam koncesji na nadawanie w/w programu na tzw.: multipleksie cyfrowym.
Uzasadnienie
Szanowny Panie Przewodniczący !
W dniu 29.07.2011 r., podjął Pan decyzje o rozszerzeniu koncesji na nadawanie
satelitarne naziemne w sygnale multipleksu pierwszego czterem podmiotom: ESKA TV S.A.
na program ESKA TV, ATM GRUPA S.A. na program ATM Rozrywka TV, STAVKA
Sp. z o.o. na program U-TV, Lemon Records na program pod nazwą Polo TV.
Niestety pominął Pan wniosek Fundacji Lux Veritatis o wprowadzenie do tzw.: multipleksu
programu TV Trwam. Pomimo odwołania się od tej decyzji oraz licznego poparcia wśród
społeczeństwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dnia 17.01.2012 r., podtrzymała
Pana decyzję w mocy. Obserwując doniesienia medialne musimy stwierdzić, że decyzja ta
jest krzywdząca dla stacji o katolickim profilu, jaką niewątpliwie jest TV Trwam.
Wedle Rady Miasta płynące z mediów doniesienia, iż podstawę do odrzucenia w/w
wniosku Fundacji stanowią kwestie związane z przesłankami ekonomicznymi i finansowymi,
są niewystarczające. Szanowny Pan Prezes podkreśla w wywiadzie, że szacowany koszt
udziału danego programu w multipleksie w skali roku wynosi w przybliżeniu 10 milionów
złotych. Prawdą jest, że Fundacja w ostatnich latach w skali jednego roku nie uzyskała
wpływów na takim poziomie. Jednak z analizy kilkunastu źródeł wynika, że na multipleksie
znalazły się podmioty, które w ostatnich latach nie tylko nie uzyskały wymaganego poziomu
10 milionów, ale wręcz wykazały straty nawet kilku milionów złotych. Dlatego też decyzja
podjęta przez Pana Prezesa budzi bardzo duże wątpliwości co do jej słuszności.
Co więcej okazuje się, że majątek Fundacji szacowany jest na kwotę blisko
90 milionów złotych. Fundacja ma ponadto dużą zdolność kredytową. Jak wynika z jej
sprawozdań finansowych zaciągnęła ona kredyt od Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
Świadczy to o tym, iż Fundacja posiada odpowiednie zabezpieczenie finansowe do tego, by
rozpocząć nadawanie swojego programu na multipleksie cyfrowym.
Pragniemy również podkreślić, że stacja ta cieszy się bardzo dużą popularnością.
Dlatego nieudzielanie koncesji dla w/w stacji spowoduje odebranie znacznej części
społeczeństwa możliwości bezpłatnego dostępu do stacji promującej jego poglądy.
Niestety decyzja ta ma znamiona dyskryminacji stacji telewizyjnej o katolickim
i patriotycznym profilu. Dlatego też w imieniu tej części społeczeństwa oraz swoim
Rada Miasta Nowego Sącza zwraca się do Pana z prośbą o poszanowanie poglądów ludzi,
którzy są widzami w/w stacji. W związku z tym prosimy o udostępnienie miejsca na
multipleksie cyfrowym dla nadawcy TV Trwam.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
(-) Jerzy Wituszyński

