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Zastępca dyrektora Administracji Samorządu
Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė została

nowo wybraną posłanką na Sejm RL

Podczas sesji rady zatwierdzono sprawozdanie
z wykonania budżetu, nowo wybrana
posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė
pożegnała się z pracą w samorządzie

Na posiedzeniu w dn. 13 listopada br.
Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego
zatwierdziła sprawozdanie z wykonania
budżetu samorządu za 9 miesięcy br.

Plan przychodów wykonano w 97,8%: do
budżetu wpłynęło 137679,8 tys. l itów, w tym
55025,5 tys. l itów z podatków, kwota w
wysokości 75555,8 tys. l itów pochodzi z
dotacji, 2032,6 tys. l itów – inne dochody,
260,8 tys. l itów – przychód z tytułu realizacji
ziemi państwowej. 58 tys. l itów uzyskano z
innych samorządów w ramach tzw. koszyczka
ucznia. Saldo na początku roku wynosiło
4747,1 tys. l itów.

Plan wydatków zrealizowano w 86,6%
(130428,0 tys. l itów). Najwięcej środków
pochłonęła oświata – 50,7% oraz prog ram
zmniejszania wykluczenia społeczneg o –
21,8%.

Radni zatwierdzili odleg łości, l iczbę przewozów oraz przebieg  tras autobusowych linii
podmiejskich  w kierunku miejscowości Mickuny i Mejszag oła. W bieżącym miesiącu
Administracja Samorządu Rejonu Wileńskieg o org anizuje przetarg  na wyłonienie
przewoźnika na wskazanych kierunkach. Zatwierdzone odleg łości, l iczba przewozów
oraz ich  przebieg  pozwoli uczestnikom przetarg u na oszacowanie swych możliwości, zaś
jeg o zwycięzcom – na należyte przyg otowanie się do obsług i ww. kierunków.

Podczas sesji radni zatwierdzili wysokość podatku dochodoweg o od osób fizycznych
nabywających zaświadczenie o działalności g ospodarczej oraz wysokość zniżek z teg o
tytułu.

Z danych Państwoweg o Urzędu Skarboweg o wynika, że pod wzg lędem liczby
nabywanych zaświadczeń o działalności g ospodarczej Samorząd Rejonu Wileńskieg o
spośród 60 samorządów Litwy zajmuje 7 miejsce, pod wzg lędem zaś wysokości
przychodów z teg o tytułu – wysokie 2 miejsce spośród tzw. rejonowych samorządów
litewskich.

Najwięcej zaświadczeń nabyto na prowadzenie działalności z zakresu usług  (64,48%),
handlu (30,32%) oraz produkcji – 5,2%. Warto zaznaczyć, że w celu zwiększenia
wskaźników zatrudnienia Administracja Samorządu Rejonu Wileńskieg o na terenie
rejonu stosuje mniejszą, w porównaniu ze średnią krajową, wysokość podatku
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dochodoweg o od osób fizycznych nabywających zaświadczenie o działalności
g ospodarczej.

Radni zatwierdzili taką oto wysokość podatku od ziemi na terenie rejonu wileńskieg o na
rok 2013:

- od ziemi o przeznaczeniu rolnym – 0,6% wartości podatkowej ziemi;

- od nieuprawianej ziemi o przeznaczeniu rolnym – 2% jej wartości podatkowej;

- od ziemi o pozostałym przeznaczeniu – 0,3% jej wartości podatkowej.

Właściciele ziemi o przeznaczeniu rolnym w rejonie wileńskim mog ą korzystać z
określonych ulg . W miejscowościach wiejskich  nieopodatkowane są działki o
przeznaczeniu rolnym do 5 ha. Wobec osób niepełnosprawnych, emerytów oraz dzieci
nieletnich wychowujących się w rodzinach, w których na początku okresu podatkoweg o
nie było osoby zatrudnionej, stosowane są takie oto wysokości nie podleg ające
opodatkowaniu: w miejscowościach wiejskich  do 3 ha, w m. Niemenczyn – 0,25 ha.  Z ulg
nie mog ą korzystać właściciele ug orów oraz tych działek, na których stwierdzono
przypadki wypalania trawy. W roku 2011 z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskieg o
tytułem ulg  właścicielom ziemi w rejonie wileńskim wyasyg nowano ponad 0,5 mln litów.

Podczas posiedzenia Rady z zajmowaneg o stanowiska została zwolniona zastępca
dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskieg o Rita Tamašunienė, która
została nowo wybraną posłanką na Sejm RL.  W swoim wystąpieniu R. Tamašunienė
podziękowała wszystkim za wspólną pracę, podkreśliła, że doświadczenie nabyte
podczas pracy w samorządzie będzie bezcenne przy wykonywaniu mandatu posłanki.
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