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REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE JANAR- MARS 2022 

Ligji 119/2014 

 
Nr.   Data e 

kërkesës 

Objekti i kërkesës 

 

 

Data e 

përgjigjes 

Përgjigje Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 

Tarifa 

 

 

 

  

1 

 

 

12.01.2022 

 

Kërkohet informacion lidhur me 

buxhetin për shërbimin e pastrimit, 

si dhe informacion të detajuar për 

menaxhimin e mbetjeve. 

 

 

20.01.2022 

Lidhur me vendepozitimin e mbetjeve 

është vetëm 1 vend,   në vendin e quajtur 

Kalbaç, i përcaktuar me vendim të Këshillit 

Bashkiak. Pika fundore e vendosur në 

dispozicion për Bashkinë Klos për sa i përket 

depozitimit të mbetjeve ndodhet 9 km larg 

Qafës së Buallit, me koordinata: 430771,011E  

4590061,698N (34T). 

Aktualisht ka zona që nuk mbulohen nga 

shërbimi i pastrimit në territorin e Bashkisë 

Klos. Ky shërbim nuk ofrohet në Njësinë 

Administrative Xibër dhe në disa fshatra të 

thellë të Bashkisë Klos. Një nga arsyet e 

mungesës së këtij shërbimi në këto zona është 

mungesa e infrastrukturës në mënyrë që të 

mundësohet lëvizja kamionit të pastrimit, pasi 

rruga në këto zona nuk është shtruar me asfalt. 

Bashkia Klos shërbimin e pastrimit e mbulon 

me buxhetin e saj. 

 

 

Me email 

 

 

Nuk ka 
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18.01.2022 

 

Kërkohet informacion për familjet e 

pastreha. 

 

25.01.2022 

Në bashkinë Klos kemi 117 familje të pastreha 

që kanë kërkuar ndihmë  e janë trajtuar sipas 

një ndër formave ( me bonus qeraje)  që 

parashikon ligji nr. 22/2018 “Për Strehimin 

Social”. Lidhur me programin social “Për 

Subvencionimin e Interesave  të Kredisë” në 

Bashkinë Klos ky program po zbatohet për 

herë të parë , aktulisht jemi në fazën e dytë të 

aplikimit. 

 

Me email 

 

Nuk ka 

 

  3 
 

08.02.2022 

  

Kërkohet Informacion për dhe vënie 

në dispozicion të dokumentacionit , 

procesverbalit të mbajtur nga 

bashkia Klos lidhur me Shkollën e 

Suçi. 

 

09.02.2022 

 

Janë vënë në dispozicion dokumentat e 

kërkuara! 

 

 

Me email 

 

 

Nuk ka 

 

 

4 

 

 

02.03.2022 

 

Kërkohet vënie dokumentacioni në 

dispozicion  të praktikave të 

ndjekura për trajtimin e çështjes së 

Shkollës së Suçit. 

 

07.03.2022- 

Referuar kërkesës tuaj për vënien në 

dispozicion të projekteve që bashkia Klos ka 

gati për  rindërtimin/rikonstruksion, ju bëjme 

me dije se deri në financimin e projektit, 

projekti nuk mund të afishohet. Mbetemi në 

pritje të hapjes së thirrjes nga Ministria e 

Arsimit dhe Sporteve për të aplikuar.  

Bashkëlidhur, ju dërgojmë të skanuara 

praktikat e ndjekura nga Bashkia Klos, për 

trajtimin e çështjes së shkollës “Haxhi Lata” 

Suç. 

 

 

Me email 

 

 

Nuk ka 
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16.03.2022 

 

Kërkohet informacion, lidhur me 

aktivitetet kulturore të institucionit 

për gjatë vitit 

 

25.03.2022 

Lidhur me aktivitetet kulturore  për vitin 2021, 

Bashkia Klos ka realizuar 9 të tilla, me një 

buxhet prej 1.182.993 lekë për të gjitha 

aktivitetet. Aktivitetet bazohen në kalendarin 

e festave dhe ditëve të rëndësishme kombëtare 

dhe jo vetëm, si dhe në ditët historike apo 

festive të zonës. Në disa prej aktiviteteve është 

bërë e mundur përfshirja e të rinjve për t’i 

angazhuar sa më shumë. 

 

 

Me email 

 

Nuk ka 

 

 


