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REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE KORRIK-SHTATOR 2022 

Ligji 119/2014 
 

Nr.   Data e 

kërkesës 

Objekti i kërkesës 

 

 

Data e 

përgjigjes 

Përgjigje Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës 

Tarifa 

 

 

10 07.07.2022 Kerkohet informacion lidhur me 

sherbimin e zjarrfikeses 

15.07.2022 Bashkia Klos ka hartuar dhe miratuar  “ Planin e 

masave për parandalimin, përballimin e situatave 

emergjente nga zjarret në pyje e kullota, shtëpi 

banimi, biznese private për vitin 2022. Bashkia Klos 

disponon një automjet zjarrëfikës, pompa uji shpine, 

kostume pune, vegla të thjeshta pune si lopata, 

kazma etj, që shërbejnë për të neutralizuar zjarret në 

terrenet malore. Njësitë vendore i kanë buxhetet e 

përcaktuara dhe të limituara, sakaq mbetet gjithmonë 

nevoja për ndërhyrje nga pushteti qëndror dhe 

ministritë e linjës për të përmirësuar infrastrukturën 

dhe kushtet për ekipin zjarrëfikës të bashkive. Për 

shkak të terrenit kryesisht malor-kodrinor të 

Bashkisë Klos, mbetet si nevojë sigurimi i një 

automjeti tip foristradë për në zonat e thella aty ku 

nuk është e mundur kalimi i zjarrfikëses 

Me email Nuk ka 

11 26.07.2022 Kërkohet informacion lidhur me 

zbatimin e politikave për rininë. 

29.07.2022 Në buxhet nuk ka një zë specifik për rininë, në rast 

nevoje buxheti i paracaktuar për sektorin ku pjesë e 

së cilit është edhe struktura e Rinisë , mund  të 

përdoret. Të  punësuar  të grupmoshës 18-29 vjeç 

zënë rreth 35,7% të punësuarëve. Është krijuar dhe e 

konsoliduar si strukturë e mirëfilltë rinore (Këshilli 

Rinor). Kemi bashkëpunuar me një projekt të 

ambasadës amerikane Vazhdimisht Bashkia Klos ka 

në fokus rininë ku përmes aktiviteteve të ndryshme 

përfshin dhe bën pjesë edhe të rinjtë. Një projekt për 

rininë ishte aktiviteti i zhvilluar nga  Fondacionit 

Me email Nuk ka 
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“Friedrich Ebert”  me mbështjen e Kryetarit të 

Bashkisë Z. Ilmi Hoxha. Të rinjtë e Klosit u trajnuan 

për dy ditë rresht duke zhvilluar projektin; Loja 

simuluese mbi politikën vendore: “Pa rini nuk ka 

shtet”. Aktiviteti konsistoi në zhvillimin e trajnimit 

dy ditor ku; në ditën e parë të rinjtë mësuan bazat e 

politikës vendore si dhe ndoqën nga afër mbledhjen 

e këshillit bashkiak, për të parë funksionimin e saj. E 

ndërsa në ditën e dytë vetë të rinjtë zhvilluan një 

mbledhje këshilli bashkiak, duke u vënë në rolin e 

këshilltarëve. Mbledhjes së të rinjve ju bashkua edhe 

Kryetari i Bashkisë i cili mirëpriti projekt-

propozimet dhe pyetje nga të rinjtë. 

12 26.09.2022 Kërkohet informacion  për financa 

të bashkisë, shërbimive publike,  e 

shumë informacione të tjera rreth 

Bashkisë Klos. 

26.09.2022  

Janë vënë në dispozicion dokumentat e kërkuara! 

Me email  Nuk ka 

13 27.09.2022 Kërkohet informacion për 

pëgatitjen e procesit zgjedhor për 

Zgjedhjet për Organet e 

Qeverisjes Vendore të vitit 2023 

06.10.2022 Lidhur me kërkesën tuaj ju informojmë se: Numri 

aktual  i banorëve në Bashkinë Klos është 20,057; 

numri  i banorëve mbi moshën 18 vjeç është 15,250; 

numri i personave të verbër është 87; numri  i  

personave me aftësi të kufizuar është 622 e ndarë si 

më poshtë:Paraplegjikë 34;Invalidë pune 

237;Persona të paaftë   351.Numri i personave me  

asistencë sociale është 1,506. Në bashkinë Klos 

jetojnë 139 banorë (31familje) të komunitetit 

Egjiptjan.Numri total i punonjësve është 246, nga të 

cilët 30 janë me statusin e nëpunësit civil, 5 punonjës 

janë në proces marrje statusi civil dhe 118 punonjës 

janë me kontratë. Gjithashtu janë vënë në 

dispozicion kontaktet zyrtare për personat e kërkuar 

si dhe të Bashkisë Klos. 

- Me email 

 

-Me postë 

zyrtare 

Nuk ka 

 


