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UCHWAŁA NR XVI/ 171 /2012
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska co do przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwiazku z § 23 ust. 3 Statutu Gminy Łodygowice przyjętego Uchwałą Rady 
Gminy Łodygowice Nr XXXVIII/344/10 z dnia 28 maja 2010r. ( opublikowanego w Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 155 
poz. 2550 z dnia 17.08.2010r.) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Gminy Łodygowice w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na 
multipleksie cyfrowym o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Gminy Łodygowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/ 171 /2012  

Rady Gminy Łodygowice  

z dnia 29 maja 2012 r. 

Stanowisko Rady Gminy Łodygowice w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie 
cyfrowym 

Rada Gminy Łodygowice zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w Warszawie o przyznanie nadawcy Telewizji Trwam koncesji na nadawanie programu na tzw.: Multipleksie 
cyfrowym. Pominięcie wniosku nadawcy Telewizji Trwam o wprowadzenie do tzw.: „Multipleksu” programu 
tej telewizji jest przede wszystkim sprzeczne z zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
a w szczególności prawa wszystkich do równego traktowania przez władze publiczne. 

Warto podkreślić, że odbiorcami Telewizji Trwam jest wielu mieszkańców naszej gminy i mają Oni 
konstytucyjne prawo do własnych mediów, które odgrywają istotną rolę w ich życiu jako źródło informacji 
społecznych, religijnych i wiadomości o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie. W imię poszerzenia 
zasad demokratycznych uważamy, że Multipleks jako dobro narodowe, powinno również umożliwiać dostęp do 
jedynej telewizji katolickiej o zasięgu krajowym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


