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10 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie poprzedniej koalicji samorządu stołecznegoFot. Marian Paluszkiewicz

Znany jest już skład rządzącej koalicji w Wilnie. Umowa koalicyjna samorządu
stołecznego zostanie podpisana 11 kwietnia. Akcja Wyborcza Polaków na LitwieZwiązek Chrześcijańskich Rodzin i Alians Rosjan nadal będą w rządzącej koalicji. W
stołecznej radzie w kadencji na lata 2019-2023 będzie zasiadało 30 mężczyzn i 21 kobiet.
Koalicję rządzącą utworzą: Komitet obywatelski „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!” (Za Wilno, z
którego jesteśmy dumni!) (18 mandatów), Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy
Demokraci (9 mandatów), Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich
Rodzin i Alians Rosjan (6 mandatów) oraz Partia Pracy (5 mandatów).
W opozycji znajdą się Koalicja Artūrasa Zuokasa i wilnian „Laimingas Vilnius” (Szczęśliwe
Wilno, 10 mandatów) oraz Litewski Związek Chłopów i Zielonych (3 mandaty).
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Zdaniem Valdasa Benkunskasa, lidera konserwatystów w Wilnie, priorytetami ugrupowania
są energetyka i służba zdrowia.
„Podczas wyborów skupiliśmy się przede wszystkim na sektorze energetycznym oraz
koncepcji zdrowego miasta – sport, edukacja na temat zdrowego trybu życia, rewitalizacja
parków, ścieżek rowerowych” – przypomniał Benkunskas.
Frakcja AWPL-ZChR i Alians Rosjan ma nadzieję na kontynuowanie polityki oświatowej w
stolicy. „Wydaje mi się, że dobrze poradziliśmy sobie z tym obszarem. Zmiany w oświacie w
ciągu 1,5 roku są znaczące” – mówiła agencji BNS Edita Tamošiūnaitė.
Tamošiūnaitė była wicemerem z ramienia AWPL-ZChR, odpowiadała za kwestie oświaty. W
radzie poprzedniej kadencji zastępcą komitetu kultury, oświaty i sportu był Zbigniew
Maciejewski, z kolei Alina Kowalewskaja była dyrektorką departamentu oświaty, kultury i
sportu w administracji stołecznego samorządu.
W tym tygodniu na całej Litwie rozpoczęły się posiedzenia nowych rad samorządów, których
członkowie wybrani zostali podczas marcowych wyborów. Zgodnie z ustawodawstwem nowi
radni otrzymają pełnię praw po pierwszym posiedzeniu nowej rady. Na Wileńszczyźnie
najwcześniej, już 8 kwietnia, rozpoczął pracę rejon trocki, pierwsze posiedzenie rady rejonu
wileńskiego odbędzie się 17 kwietnia a stołeczna rada spotka się po raz pierwszy 24 kwietnia.
Posiedzenie nowej rady samorządu rejonu trockiego odbyło się 8 kwietnia. Na mera tego
rejonu została ponownie wybrana Edita Rudelienė, a reprezentowany przez nią Ruch
Liberalny otrzymał 9 z 24 mandatów w Radzie. 4 mandaty posiadają członkowie koalicyjnej
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i Aliansu Rosjan: Maria
Pucz, Alina Kowalewska, Teresa Sołowjowa i Tadeusz Tuczkowski.
Jak zapewniła Maria Pucz, AWPL-ZChR będzie nadal współpracowało z liberałami. Zamiar
dołączenia do tej koalicji wyraził także posiadający trzy mandaty komitet obywatelski
„Renkuosi ateitį” (Wybieram przyszłość).
W tym tygodniu na posiedzeniach zbiorą się również rady samorządów Szawl oraz rejonów:
kalwaryjskiego, płungiańskiego, retowskiego, uciańskiego, janowskiego, kozłorudzkiego,
kretyngańskiego, rakiskiego, solecznickiego, orańskiego, wiłkowyskiego, jezioroskiego i
ignalińskiego.
Pierwsze posiedzenie rady rejonu wileńskiego odbędzie się 17 kwietnia, natomiast dzień
później prace rozpoczną radni rejonu święciańskiego.
Swoje pierwsze posiedzenia najpóźniej, na 25 kwietnia, zaplanowały samorządy w rejonach
poniewieskim, radwiliskim i szyłelskim.
Tymczasem, we wtorek pełnienie obowiązków rozpoczęła Karolina Narkiewicz, doradczyni
ministra kultury Mindaugasa Kvietkauskasa. Będzie odpowiadała za politykę kulturową
regionów oraz równomierny rozwój usług kultury na Litwie – poinformowało ministerstwo.
Karolina Narkiewicz do tej pory zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora administracji
rejonu trockiego. Prywatnie jest córką posła Jarosława Narkiewicza.
Wcześniej Karolina Narkiewicz przez trzy lata kierowała wydziałem kultury i turystyki w
trockim samorządzie. Wykształcenie w zakresie stosunków międzynarodowych i
kulturoznawstwa zdobywała na uniwersytetach w Finlandii i w Polsce, odbywała staż w
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Parlamencie Europejskim – podano w komunikacie.
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