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Danuta Narbut nowym wiceszefem administracji Wilna

Danuta Narbut, f ot. wilnoteka.lt

Nowym wicedyrektorem Administracji Samorządu
Miasta Wilna z ramienia AWPL ma zostać Danuta
Narbut, dotychczas pracownik Wydziału Oświaty
tegoż samorządu. Jej kandydatura została wczoraj
of icjalnie przedstawiona radnym na posiedzeniu
stołecznej Rady Miasta. Na tym stanowisku ma ona
zastąpić Editę Tamošiūnaitė, która została
wiceministrem oświaty Litwy. Dyrektor Administracji
Samorządu Miasta Wilna, czyli kierownik urzędu
miejskiego, ma trzech zastępców i jedno z tych
stanowisk, na podstawie umowy koalicyjnej z 2011 r.,
otrzymała polska Akcja Wyborcza.

Danuta Narbut od prawie dwudziestu lat pracuje w dziedzinie oświaty. Zaraz po studiach (wychowanie
wczesnoszkolne -  Uniwersytet Pedagogiczny w Szawlach) została dyrektorem nowo powołanej szkoły-
przedszkola w rodzinnych Wojdatach koło Wilna. W 2004 r. ukończyła kolejne studia na Wileńskim
Uniwersytecie Edukologicznym, zdobywając tytuł magistra zarządzania edukacją. Od kilku lat pracuje w
stołecznym kuratorium - obecnie jest kierownikiem Pododdziału Zarządzania i Działalności
Pedagogicznej w Wydziale Oświaty Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Administracji Samorządu m.
Wilna (Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Vadybinės ir pedagoginės veiklos
poskyris). Kilkakrotnie startowała z ramienia AWPL w wyborach samorządowych, chociaż nie jest
członkiem polskiej partii.

Gdy Danuta Narbut przedstawiała swą kandydaturę radnym, jeszcze nie zaprezentowała szczegółowych
planów i priorytetów swojej działalności w przypadku objęcia stanowiska zastępcy dyrektora
administracji. "Jeżeli zostanę zatwierdzona na tym stanowisku, zaczekam, aż dyrektor administracji
wyznaczy dziedziny, które będę kurować, i wtedy, odpowiednio do sytuacji, będę planowała swoją
działalność" -  zapowiedziała. W odparciu zarzutów niektórych radnych, że kandydatka nie ma jeszcze
nawet ogólnych wytycznych swojej przyszłej pracy, pomógł D. Narbut wicemer Jarosław Kamiński.
"Stanowisko zastępcy dyrektora administracji postrzegamy jako władzę wykonawczą, dlatego jak będzie
wyglądała jego działalność, będzie zależało od nas wszystkich -  członków rady" -  przypomniał radnym
wicemer Wilna.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia kandydatury Danuty Narbut na stanowisku wicedyrektora
administracji ma się odbyć podczas następnego posiedzenia Rady Miasta Wilna.

Na podstawie: Inf .wł.
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