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Propozycja Rady Programowej Radia Opole aby w posiedzeniach rady nadzorczej
wyłaniających nowego prezesa Radia Opole na prawach obserwatora brał udział przedstawiciel
Rady Programowej została jednoznacznie odrzucona przez p.o. szefa rady nadzorczej Rolanda
Mutwina. Odrzucona została również propozycja ujawnienia listy kandydatów.
Jak informuje Gazeta Wyborcza w Opolu Rada Programowa złożyła tą propozycję w trosce o
transparentność wyboru nowego prezesa. Jednogłośnie wybranym reprezentantem Rady, który
miałby przyglądać się realizacji procedury konkursowej został Mirosław Pietrucha, rzecznik
prasowy opolskiego prezydenta.
Obecny konkurs na prezesa Radia Opole, jest drugim z kolei. W poprzednim, który odbył się w
grudniu nie wybrano żadnego z 10 kandydatów, połowa z kandydatów została odrzucona z
uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. Jeden z ówczesnych kandydatów – Tomasz
Szymborski, obecny szef Rady Programowej – zarzucał radzie nadzorczej, iż wymogi
konkursowe zostały umyślnie sformułowane nieprecyzyjnie aby ułatwić odrzucenie
niewygodnych kandydatów.
P.o szefa rady nadzorczej Roland Mutwin deklaruje, iż obecne wymogi konkursowe są
jednoznaczne i o ustawianiu wyborów nie może być mowy. Jednocześnie odrzuca propozycje
Rady Programowej argumentując, iż przepisy jasno określają procedurę wyboru prezesa
rozgłośni. Według Mutwina nie można również ujawnić pełnej listy kandydatów ponieważ część
kandydatów „zastrzegło sobie anonimowość”
Rada Programowa zgodnie z art. 28a Ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992
reprezentuje „społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki”. W
skład Rady programowej wchodzi 15 osób, 10 reprezentujących ugrupowania parlamentarne i 5
legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów”.
W skład Rady Programowej Radia Opole wchodzą (funkcje i afiliacje za Gazetą Wyborczą w
Opolu
):
-

Zbigniew Bitka - wykładowca UO, kierownik literacki opolskiego teatru lalek
Elwira Holc - PO, archeolog, była dyrektorka Muzeum Śląska Opolskiego
Marek Kawa - LPR, były poseł
Jarosław Kowalczyk - PSL, wiceprezes zarządu wojewódzkiego partii
Zdzisław Krzysztofka - PiS, szef opolskiego oddziału PFRON
Piotr Mielec - SLD, sekretarz rady powiatowej Sojuszu w Opolu
Szymon Ogłaza - PO, dyrektor gabinetu wojewody
Dorota Paszko - psycholog
Mirosław Pietrucha - rzecznik prezydenta Opola
Piotr Semak - PiS, obecnie pracownik ARiMR-u
Maciej Stefański - PiS, starosta brzeski
Józef Stępkowski - Samoobrona, były poseł
Tomasz Szymborski - dziennikarz z Katowic, SDP
Małgorzata Uryga-Pacuszka - animator kultury
Zbigniew Ziółko - PO, radny sejmiku

Źródło: Rada nadzorcza kontra rada programowa, Gazeta Wyborcza w Opolu (13.I.2009),
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http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35086,6157491,Rada_nadzorcza_radia_kontra_rada_programo
wa.html
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