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REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE PRILL- QERSHOR 2022
Ligji 119/2014
Nr.

6

Data e
kërkesës

11.05.2022

Objekti i kërkesës

Kërkohet informacion mbi
Këshillat Vendore të
Sigurisë Publike, për
krijimin
e tyre dhe
zhvillimin e tij deri më sot.

Data e përgjigjes

16.05.2022

Përgjigje

Edhe Bashkia Klos ka ngritur Këshillin
Vendorë të Sigurisë Publike , si një strukturë
ndihmëse me funksione këshillimore që ka si
qëllim parësor identifikimin e problematike
të sigurisë vendore dhe sjelljen e tyre në
Këshillin Bashkiak, për të marrë më pas hapat
e nevojshëm për adresimin e tyre. KVSP Klos
është përditësuar për herë të fundit me vendim
nr.6 datë 27/01/2021, “Për rishikimin e VKB
nr.44 datë 23.05.2019 , për përditësimin e
Këshillit Vendorë për Sigurinë Publike të
ngritur në Bashkinë tonë”.
Gjithashtu për KVSP Klos është hartuar një
rregullore funksionimi e cila është miratuar në
Këshillin Bashkiak. KVSP Klos ka hartuar e
miratuar edhe një Plan Veprimi 2- vjeçar me
datë 30/ 06/2021 për periudhën Qershor 2021Qershor 2023.

Mënyra e
përfundimit të
kërkesës

Me email/
Postë
zyrtare

_______________________________________________________________________________________
Adresa : Rruga “Jaho Hoxha”, Ndërtesa nr. 2 , hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

Tarifa

Nuk ka
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Së fundmi nga data e përditësimit me Vendim
të Këshillit Bashkiak nr.6 datë 27/01/2021 të
KVSP
Klos,
janë
realizuar
4
mbledhje/takime, me anëtarë të këshillit. Dy
takime janë zhvilluar në Bashkinë Klos dhe
takimi i tretë është realizuar në Bashkinë
Elbasan, me pjesëmarrjen e anëtarëve të
KVSP Klos e KVSP Mat, si dhe takimi i
fundit është zhvilluar në Bashkinë Mat, për të
cilat bashkëlidhur do të gjeni dokumentat
(processverbal e agjenda).

7

10.06.2022

Kërkohet
informacion
lidhur me ekipet sportive,
OJQ-ve
sportive
të
regjistruara momentalisht
në Bashkinë Klos.

20.06.2022

Ne bashkine Klos kemi te regjistruar vetem ekipin
zyrtar te futbollit KF Klosi, i cili bën pjese ne
kategorine II, grupi A në Federatën Shqiptare të
Futbollit.

Me email

_______________________________________________________________________________________
Adresa : Rruga “Jaho Hoxha”, Ndërtesa nr. 2 , hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

Nuk ka

