
Keshilli Bashkiak KLOS

Vendim-marres V

Perfaqesues P

Mbikqyres M

PLANI I PUNES 2023 PLANI I VENDIM-MARRJES (shqyrtim+miratim)

Nr Muaji Pershkrimi i Aktivitetit Roli Pershkrimi i aktiviteteve ROLI

Mbledhje Keshilli (gjithesj 17=12+5, 7 muaj nga nje mbledhje ne muaj + 5 muaj nga  2 mbledhje ne muaj) Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se sherbimeve publike V

Mbledhje Komisionit te Perhershem e Mikse (mesatarish  3 mbledhje komisionesh ne muaj)
Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se sherbimeve administrative 

(taksave, ankesave etj)
V

Takime me komunitetin, konsultime (4 NjA):                                                                                                                             

1. Për buxhetin (4 NjA+ komuniteti biznesit+OJF), 2. Për ndryshim buxheti (1 konsultim ne qytet dhe 1 konsultim ne 

zonen gjeografike qe efektohet nga ndryshimi); 3. Për paketen fiskale (4 NjA+ komuniteti biznesit+OJF);                                                                                                                                                                                           

4. Takimi vjetor i Këshillit me qytetaret per prezantimin e raportit te veprimtarise vjetore (llogaridhenja) 4 NJA+1 Biznesi 

+ 1 OJF e grupe interesi                                                                                                                                   

P

Trajnime: te Këshilltarëve dhe Sekretariatit (7 gjithesej ne vit, 5 me fond jo te keshillit dhe 2 me fond te Keshillit);
Miratimi i paketes per furnizimin me uje te pijsem te shkollave nga banoret aty ku 

nuk ka ujesjelles
V

Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme ( ne vit) Miratimi i linjave te trasnportit te mesuesve dhe nxenesve V

Vizite studimore (ne Shqiperi - 2, jashte Shqiperie- 1  )
Miratim i Planit te sherbimit te qeverise (buxhet, fiskal, asete, BNj, huamarrje, 

qeverise elektronike, etj) 
V

Ceremoni dhenje titull nderi (2), kryesisht ne Gusht-Nentor P
Raport per zbatim te strategjise, planit sektorial apo horizontal (buxhetit, fiskal, 

PPV, mbetjeve, ujit, etj)
M

Pritje e delegacionit nga keshilla homologe (0) P Raport per performancen e sherbimit, ndermarrjes, institucionit, qendres, agjencise M

Emision ne median vendore (0) dhe median online (0) P
Raport per performancen e qeverisjes bashkiake, ankesa e kerkesa, konsultime, 

transparenca etj
M

Perfaqesim institucional i Keshillit ne ngjarje, psh festa vendore, ngjarje ku ftohet Keshilli (2 ).                         (Petralba, 

festat e Nentorit)
P

Shqyrtim i projekt buxhetit (sipas etapave te miratimit te buxhetit), Shqyrtim i 

planit fiskal dhe zbatimit 
M

Pjesemarrje ne organet drejtuese te agjencive ku Keshilli eshte anetar apo perfaqesohet P Degjese publike ne mbledhjen e keshillit apo komisionit te KB P/M

Monitorim, hetim, auditim i njesive shpenzuese te varesise se Bashkise, (8) dhe strukturave komunitare (vizita ne terren) 

5
M Akte individuale (ndihma ekonomike, bursa etj) V

Hartim i dokumenteve planifikues e rregullator te KB: buxheti vjetori, plani vjetori i vendim-marrjes, plani i 

komunikimit me publikun, rregulla te funksionimit te KB
Emertesa (psh, rrugesh), Tituj nderi (psh, qyetar nderi etj), Ceremoni V

Nxitje e mbeshtetje e iniciativave te komunitetit: iniciativa qytetare legjislative P Vendimet e Prefektit për rishqyrtim të akteve të Këshillit, V

1 Mbledhje e Keshillt (1)
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2
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komision për zhvillimin Urbanistik 

dhe Ndërtimet; 3  Komisioni Juridik,i rendit publik dhe i mbrojtjes; 
Miratimi i listes se familjeve per dhenien e bonusit te strehimit

3 Analize per menaxhimin e mbetjeve nga Drejtoria e sherbimeve bashkiake dhe Rrugeve Rurale Miratimi i Ndihmes Ekonomike

4
Këshilli merr nga Kryetari i Bashkisë për shqyrtimit raportin për parashikimin afatmesme të të ardhurave, për një periudhë 

6 vjecare (Ligji nr. 68/2017, neni 34/1)

Krijimi i sekretariatit te Keshillit ( me nje person ekonomist) Vendim per krijimin e Sekretariatit te Keshillit

5 Trajnim te Sekretarit dhe Keshillit mbi zbatimin e Rregullores se Brendshme 

6 Trajnim te Sekretarit dhe Keshillit mbi zbatimin e Rregullores se Strukturave Komunitare dhe Bashkeveprimit me KB 

7 Mbledhje e Keshillt (1)
Këshilli miraton raportin e vlerësimeve dhe të parashikimeve afatmesme të të 

ardhurave (deri me 1 Mars (Ligji nr. 68/2017, neni 34/1))

8
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni i mbrojtjes mjedisit 

sherbimeve, shendetesise dhe turizmit ; 3  Komisioni për barazinë gjinore; 

Miratimi i paketes per furnizimin me uje te pijsem te shkollave nga banoret aty ku 

nuk ka ujesjelles

9 Trajnim te Sekretarit dhe Keshillit mbi zbatimin e Rregullores per Kodin e Etikes

10

11

Këshilli informohet dhe diskuton raportin e katër mujorit të tretë, dhe njëkohësisht i dymbëdhjetë mujorit, mbi 

performancën e produkteve për secilin program të buxhetit vjetor  të vitit paraardhës  të Bashkisë të paraqitur nga Kryetari i 

Bashkisë, përfshirë raportin mbi të ardhurat e paarkëtuara (Udhëzimi i MinFin nr. 22 datë 30.7.2018 ‘Për monitorimi i 

buxhetit njësive qeverisjes vendore’) 

Miratimi i Ndihmes Ekonomike

12 Analiza e Planit Social nga Sektori i kujdesit shoqeror, ndihmes ekonomike, strehimit social, barazise gjinore

13 Vizite Studimore e Keshillit brenda Shqiperise (ne Korce)

14

15 Mbledhje e Keshillt (2)
Shqyrtimdhe miratimi  i tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit 

buxhetor afatmesëm në nivel programi (deri me 15 Mars)

16
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni i mbrojtjes mjedisit 

sherbimeve, shendetesise dhe turizmit;               3 Komisioni për zhvillimin bujqësor,blektoral dhe agrobiznesit; 
Miratimi i linjave te trasnportit te mesuesve dhe nxenesve 

17 Analize  per vaditjen nga Drejtoria e zhvillimit te bujqesise dhe pyjeve Miratimi i Ndihmes Ekonomike

18 Anketimi vjetor per vleresimin nga komuniteti të punës dhe rezultateve të Këshillit

19 Hartimi i raportit të veprimtarisë vjetore të Këshillit 

20 Hartimi i raporit vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 20) 

21
Takimi vjetor i Këshillit me qytetaret per prezantimin e raportit te veprimtarise vjetore (llogaridhenja) 4 NJAD+1 Biznesi + 

1 OJF
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22
Trajnim te Sekretarit dhe Keshillit mbi hartimin e Planit te Aktiviteteve dhe Buxhetimin e  KB,Buxheti dhe PBA perfshire buhetimin 

gjinor

23 Trajnim te Sekretarit dhe Keshillit mbi zbatimin e Rregullores se K. Bashkiak per konsultimet me publikun

24
Këshilli informohet dhe diskuton planin vjetor të prokurimit për të gjitha projektet e reja dhe ato në vazhdim të paraqitur nga Kryetari i 

Bashkisë

25 Mbledhje e Keshillt (1)

26
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni për mbrojtjen e 

mjedisit,shërbimet,shëndetësinë dhe turizmin ;  3  Komisioni i mandateve, rregullores dhe mardhënieve me jashtë; 
Miratimi i Ndihmes Ekonomike

27 Fushate ndergjegjesuese per pjesemarrjen ne votime Keshill dhe Keshilli rinor

28 Mbledhje e Keshillt (2)

29
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni për mbrojtjen e 

mjedisit,shërbimet,shëndetësinë dhe turizmin; 3  Komisioni Juridik,i rendit publik dhe i mbrojtjes; 

30
Shqyrtim te  projekt dokumentit te programit buxhetor afatmesëm reflektim te 

ndryshimeve pas konsultimeve

31 Analize per menaxhimin e mbetjeve nga Drejtoria e sherbimeve bashkiake dhe Rrugeve Rurale

32

Këshillit informohet dhe diskuton raportin e parë katër-mujor mbi performancën e produkteve për secilin program të buxhetit vjetor të 

vitit korent të Bashkisë të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë, përfshirë raportin mbi të ardhurat e paarkëtuara (Udhëzimi i MinFin nr. 22 

datë 30.7.2018 ‘Për monitorimi i buxhetit njësive qeverisjes vendore’)

Miratimi i Ndihmes Ekonomike

33
Këshillit merr nga Kryetari i Bashkisë raportin e konsoliduar për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit vjetor të vitit 

paraardhës të Bashkisë (Ligji nr. 68/2017, neni 51/1)

34 Trajnim te Sekretarit dhe Keshillit mbi zbatimin e Rregullores  Ankesave, Kerkesave, nismave dhe peticioneve     

35 Mirmbajtje e rregjistrit te Ankesave, kërkesave dhe vërejtjeve (ligji nr. 139/2015, neni 19, ligji nr. 146/2014, neni 21)

36

37 Mbledhje e Keshillt (2)
Këshilli miraton projektin e parë të dokumentit të programit buxhetor afatmesëm, 

duke marrë parasysh edhe mendimet e Ministrisë së Financave 

38
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1.  Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni i 

arsimit,kulturës,sporteve dhe OJF-të,marrëdheniet me publikun dhe informacionin; 3  Komisioni për barazinë gjinore; 

39 Monitorimi i zbatimit te buxhetit 4-mujor Rishikim buxhetit

40

Me kërkesë të Këshillit Bashkiak, Kryetari i Bashkisë raporton për çështje që kanë lidhje me zbatimin e buxhetit dhe 

kontrollin e brendshëm financiar publik të Bashkisë dhe të njësive shpenzuese në varësi të Bashkisë (Ligji nr. 68/2017, 

neni 48/6)

Këshilli shqyrton dhe miraton raportin e konsoliduar vjetor për veprimtarinë 

financiare dhe zbatimin e buxhetit të Bashkisë, përfshirë dhe institucionet e saj të 

varësisë  (Ligji nr. 68/2017, neni 51/1)

41
Këshilli zhvillon seancave të konsultimeve me publikun  mbi rishikimin e buxhetit  (1 konsultim ne qytet dhe 1 konsultim 

ne zonen gjeografike qe efektohet nga ndryshimi, Biznesi , OJF,grupe interesi  )
Miratimi i Ndihmes Ekonomike
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42 Analize e çeshtjeve te arsimit nga Sektori Arsimit Turizmit sportit dhe kultures.

43 Mbledhje e Keshillt (1)
Miratimi nga Këshilli i tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit 

buxhetor afatmesëm në nivel programi (deri me 20 Korrik)

44
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni Juridik,i rendit publik 

dhe i mbrojtjes; 3.  Komisioni i mandateve, rregullores dhe mardhënieve me jashtë;  
Miratimi i Ndihmes Ekonomike

45 Vizite Studimore e Keshillit brenda Shqiperise (ne Vlore)

46

47 Mbledhje e Keshillt (1)

48
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni i 

arsimit,kulturës,sporteve dhe OJF-të,marrëdheniet me publikun dhe informacionin; 3  Komisioni Juridik,i rendit publik dhe i mbrojtjes; 
Miraton Dhenie tituj nderi nga Keshilli i Bashkise 

49 Ceremoni dhenje titull nderi 

50 Analze e situates se ndryshimeve klimatike dhe ceshtjeve mjedisore Miratimi i Ndihmes Ekonomike

51

52 Mbledhje e Keshillt (2)
Këshilli miraton projektin e dytë të dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 

(PBA), të rishikuar (deri me 10 Shtator)

53
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni për zhvillimin 

bujqësor,blektoral dhe agrobiznesit; 3  Komisioni për mbrojtjen e mjedisit,shërbimet,shëndetësinë dhe turizmin; 

54 Miratimi i Ndihmes Ekonomike

55 Analize e çeshtjeve te bujqesise pyjeve dhe kullimit (prerja e pyjeve) nga Drejtoria e Zhvillimit te Bujqesise dhe pyjeve

56

57 Analize e çeshtjeve te rrugeve nga Drejtoria e sherbimeve bashkiake dhe rrugeve rurale 

58 Aktivitete trajnimi per keshilltaret e rinj si dhe Vizite Studimore   jashte Shqiperise ( ne Kosove ) 

59 Monitorim i procesit te zgjedhjes se kryetareve te fshatrave

60 Mbledhje e Keshillt (1)

61
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni Juridik,i rendit publik 

dhe i mbrojtjes; 3  Komisioni për barazinë gjinore; 

Miratimi i tarifave dhe shperblimeve per organizatoret dhe artistet  per aktivitetet 

kulturore te vitit

62 Këshilli reflekton propozimet e dokumentuara nga konsultimet me publikun dhe në bashkëpunim me Kryetarin e Bashkisë bën 

ndryshimet përkatëse në dokumentin e dytë të programit buxhetor afatmesëm

63

Këshillit informohet dhe diskuton raportin e dytë katër-mujor, dhe njëkohësisht tetëmujor, mbi performancën e produkteve për secilin 

program të buxhetit vjetor të vitit korent të Bashkisë të paraqitur nga Kryetari i Bashkisë, përfshirë raportin mbi të ardhurat e 

paarkëtuara  (Udhëzimi i MinFin nr. 22 datë 30.7.2018 ‘Për monitorimi i buxhetit njësive qeverisjes vendore’)-Monitorimi i zbatimit te 

buxhetit 8-mujor

64 Trajnim te Keshilltareve, te Sekretarit dhe Keshillit mbi zbatimin e Rregullores se K. Bashkiak per konsultimet me publikun Miratimi i Ndihmes Ekonomike
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65 Perfaqesim institucional i Keshillit

66 Mbledhje e Keshillt (1)

67
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni i mandateve, rregullores 

dhe mardhënieve me jashtë; 3 Komisioni i arsimit,kulturës,sporteve dhe OJF-të,marrëdheniet me publikun dhe informacionin; 

68 Këshilli merr nga Kryetari i Bashkisë projekt dokumentin përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm dhe të projekt-buxhetit vjetor Miratimi i Ndihmes Ekonomike

69 Monitorimi ne terren i strukturave komunitare (3 vizita ne terren)

70 Ceremoni dhenje titull nderi me rastin e festave te Nentorit Miraton Dhenie tituj nderi nga Keshilli i Bashkise 

71 Perfaqesim institucional i Keshillit

72 Mbledhje e Keshillt (2)
Këshilli shqyrton dhe miraton projektin e tretë të dokumentit të PBA-në dhe 

buxhetin vjetor (deri me 25 Dhjetor)

73
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te:  1. Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet; 2 Komisioni Juridik,i rendit publik 

dhe i mbrojtjes; 3  Komisioni për barazinë gjinore; 

Këshilli shqyrton dhe miraton planin vjetor te punes se Keshillit per 2021 (deri me 

25 Dhjetor)

74
Këshilli bën publik në faqen e internetit të Bashkisë projekt dokumentin përfundimtar të PBA-së dhe të projekt-buxhetit vjetor të 

depozituar nga Kryetari i Bashkisë
Miratimi i Ndihmes Ekonomike

75

Këshilli zhvillon seancave të konsultimeve me publikun për  projekt dokumentin e dytë të programit buxhetor afatmesëm 

dhe të projekt-buxhetit vjetor  (perfshire Planin Vjetor ( ligji 146/2014, neni 16/b) dhe Buxhetin e KB)   4 NjA +1 Biznesi 

+ 1 OJF/grupe interesi        

Miratimi i kalendarit për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm dhe të 

buxhetit vjetor

76
Me kërkesë të Këshillit Bashkiak, Kryetari i Bashkisë raporton për çështje që kanë lidhje me zbatimin e buxhetit dhe kontrollin e 

brendshëm financiar publik të Bashkisë dhe të njësive shpenzuese në varësi të Bashkisë (Ligji nr. 68/2017, neni 48/6)

77

Nentor

Dhjetor

Tetor


