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Sprawozdanie
Zarządu,,Polskiego Radia Rzeszów''
RozgłośniRegionalnej w Rzeszowie S.A.
z wykorzy§tania wpĘwó\tr opłat abonamentorvych
wykorzysĘąc dyspozycję

.

art.

3lc u§tawy

o radiofonii i

telewżji z dnia 29 grudnia 1992 roku

zarąd społki przedstawia do publicznej wiadomości sprawozdanie ia 2020 rok z wykorzystania
wpĘwów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 2l kwietnia 2005 roku o opłatach

ibonam966q'r"tr, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych
pdbiomików, na realizację misji publicznej, o której mowa w art.
21 ust. 1, ze wskazńem środków
na
łykonanie
poszczególnych
zadń
wymienionych
w art. 21 ust. la,
Yzezaaczonych
iGaiowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Społce:

z dria 24.09.2019 roku kwotę abonamentu w wysokoŚci 9.318,62 tys. zł oraz
!]"|** tNr21l1?0l9
5212020
z dnia 12.03.2020 roku relompensatę (papiery wańościowe) o wartości
Pchwałą
+ominalnej w wysokości 7.500,00 tys. zł.
w tym:

W rezultacie w 2020 roku Spółka uzyskała przychody z KRRiT w wysokości 14.318,ó2
tys. zł,

!:la.eZS,OO zł ztytufu opłat abonamentowych oraz
5.000.000,00 z §Ąufu rekompensaty ubytku rupły*ó* abonamentowych w związku z
ustawow)mi

4wolnieniami od opłat abonementowych.

,,Polskie Radio Rzeszów" S.A. w 2020 roku realizowało misję publiczną zgodnie z ań. 21 ust,
pkt
l1 i la
1 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez nadawanie regionańgo programu
radiowego.
wrzej wymieniony cel Społka poniosła koszty w 2020 roku w kwocie tł.l9t.84Z,S6 zł.

\

Qtrzymane środkipubliczrre pokryły w całościkosźy tworzeńa
rpgionalnego. Pozostała nadwyżka w kwocie 119.781,44 zł.

i

roztrlowszechniania programu

wynikające z ustawy zadania społka realizowała poprzez nadawanie programu o łącznym
czasie
zahesie:

$ 4ż7:42:09 godz. w
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3.
4.
5.
ó.

Informacji

Publicystyki
Kultury
Edukacji
sportu
Rozrywki

Ę,zesz6w, 29.04.2O2l r.

l 475:00

:00 godz.
992:00:00 godz,

2 80O:42:OO
8ó9:00:00
263:00:00
2 028:00:09

godz.
godz.
godz.
godz.

