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“Të rinjtë në veprim: Monitorimi i performancës buxhetore me nxënësit në rolin e vëzhguesit” 

Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike 

dhe Mirëqeverisjen kanë mundësuar monitorimin e 

mbledhjes së Këshillit Bashkiak Lezhë të datës 25 

Maj 2018. Mbledhja u mbajt gjatë orëve 14
:00

 – 

14
:45

 në ambientet e Bibliotekës Kombëtare në 

qytetin e Lezhës. 

Kjo mbledhje u zhvillua në praninë e 10 të rinjve 

nga Shkolla e Mesme e Bashkuar e Njësisë 

Administrative Ishull-Lezhë, Shkolla e Mesme 

“Karl Gega” e Njësisë Administrative Balldre dhe 

nga Shkolla e Mesme “Gjovalin Gjadri” e Njësisë 

Admnistrative Gjadër. Nxënësit pjesëmarrës ishin: 

Anxhela Marku, Marjeta Prendi, Meridiana Marku, Stela Prendi, Lindita Bajraktari, Elizabeta Zefi, 

Denisavathaj, Ermelinda Vathaj, Markelja Vlashaj, Ermino Tetovaj. Pjesa më e madhe e këtyre 

nxënësve janë trajnuar rregullisht në workshop-et e organizuara në kuadër të këtij projekti nga shoqatat 

zbatuese të tij, duke u aftësuar për të qenë pjesë aktive e proceseve vendimmarrëse të bashkisë në të 

cilën bëjnë pjesë, ndër të tjera. Pjesa tjetër e të rinjve pjesëmarrës ka shprehur interes për të marrë pjesë 

në mbledhjen e Këshillit Bashkiak falë takimeve informuese që janë zhvilluar në shkollat e tyre në 

kuadër të këtij projekti. 

Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen kishin bërë të mundur paraprakisht 

sigurimin e rendit të ditës për vendimet të cilat ishin planifikuar për t‟u shqyrtuar dhe më pas për të 

kaluar në proces miratimi nga ana e këshilltarëve, duke bërë të mundur njohjen e tij nga ana e nxënësve 

pjesëmarrës (rendi i ditës i pasqyruar në Aneks 1).  

Bazuar mbi rendin e ditës, një pjesë e çështjeve të përcaktuara në të ishin çështje të shqyrtuara edhe në 

mbledhjet paraprake, duke bërë që gjatë kësaj mbledhjeje të mos kishte shumë diskutime lidhur me 

miratimin e tyre. 

Gjatë mbledhjes u miratuan çështjet e mëposhtme: 

 Dhënia e Ndihmës Ekonomike për periudhën 1-31 Maj 2018 për familjet në nevojë; 

 Dhënia e kompensimit të energjisë elektrike për ndihmën ekonomike dhe pagesën për aftësinë e 

kufizuar për periudhën 1-31 Maj 2018. 

 Përdorimi i fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6%; 
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 Buxheti faktik i Bashkisë Lezhë për vitin 2017.  

 Buxheti faktik i Bashkisë Lezhë për periudhën Janar-Prill 2018. 

Lidhur me këtë çështje ka pasur edhe 

ndërhyrje nga ana e nxënësve 

pjesëmarrës. Ata kanë diskutuar me 

këshilltarët, bazuar në të dhënat e tre-

mujorit të fundit të vitit 2017, si dhe në 

të dhënat për vitin 2017  në total, të cilat 

nxënësit i kanë analizuar në mënyrë të 

pavarur dhe janë bërë pjesë e hartimit të 

raporteve analizuese të tyre. Është 

diskutuar ndërmjet nxënësve dhe 

këshilltarëve mbi tejkalimin e realizimit 

të shpenzimeve gjatë tre-mujorit të 

fundit të vitit 2017, ndërkohë që gjatë 9 

muajve të parë të këtj viti, realizimi nuk ka qnë e plotë. Lidhur me këtë çështje, Drejtoresha e 

Drejtorisë së Financave dhe Buxhetit, Znj. Tonine Marku, është shprehur se për shkak të 

vonesave të transfertave nga buxheti i fondit të shtetit për pagesat e ndihmës ekonomike për 

familjet në nevojë, këto pagesa nuk janë shpërndarë në kohë, duke bërë që realizimi i tyre të 

përqëndrohej në tre-mujorin e fundit të vitit. Kjo ka ndikuar në tejkalimin e shpenzimeve për 

këtë zë në veçanti dhe për shpenzimet në përgjithësi gjatë periudhës Tetor-Dhjetor 2017. 

 Harta e zonave të administrimit të zhurmave, për shërbimet  publike (disko, bare, klube nate, 

kafene, restorante, etj.) në zonën turistike të Shëngjinit. 

 Hapja e rrugës në parcelën Nr.60/1, Nr, 55/1 dhe Nr, 6/1/A:ZK 1879 në Grykë Lumi. 

 Emërtimi i rrugës së Pllanes, degëzimi i rrugës së vjetër nacionale, që nis pranë rezidencës së 

„Bijave të Zellit Hyjnor‟. 

 Dhënia e titullit “Qytetar Nderi” pas vdekjes Z. Gjovalin Kadeli. 

 Lënia në fuqi e vendimit Nr. 54, datë 25.04.2018 të Këshillit Bashkiak Lezhë, „‟Për dhenie titulli 

„Qytetar Nderi‟ të Lezhës z.Orial Kolaj‟‟. 

 Përfundimi i procedurave të përfundimit të banesave, të cilat kanë ngelur pa u regjistruar në 

ZVRPP; 

 Miratimi i familjeve të pastreha në nevojë që do të trajtohen me subvencionim të qirasë së 

banesave për vitin 2018. 

 Kalimi i pronësisë së parcelave ndërtimore ndodhur në zonën kadastrale 8632 me Nr. pasurie 

3/904. Nr 3/902 dhe Nr. 3/00, me adresë „„Lagjja „Besëlidhja‟, Bashkia Lezhë‟‟ në favor të 

poseduesve të objekteve informale. 
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 Kalimi i pronësisë së parcelave ndërtimore ndodhur në zonën kadastrale 8632 me Nr. pasurie 

9/72, me adresë „‟Rr/l „Koder Marlekaj‟, Bashkia Lezhë‟‟ në favor të poseduesit të objektit 

informal. 

 Kerkesa e z.Hil Gjoka për devijimin e kanalit vaditës në pronën e tij, sipas projektit të hartuar 

nga grupi i punës i ngritur nga „‟Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural‟‟ pranë 

Bashkisë Lezhë. 

 Kalimi i pronësisë së parcelave ndërtimore ndodhur në zonën kadastrale 8632 me Nr. pasurie 

4/10, me adresë „„Bashkia Lezhë‟‟ në favor të poseduesve të objekteve informale. 

 Kalimi i tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi të perfituesve. 

Përveç çështjeve të përcaktuar në rendin e ditë, u diskutuan ndërmjet këshilltarëve edhe disa çështje të 

tjera.  

Çështja e parë kishte të bënte me blerjen e një 

objekti për t‟a përdorur si qendër për fëmijët 

me aftësi të kufizuara mendore, shpenzim i cili 

ishte planifikuar të bëhej me fondet e buxhetit 

të shtetit dhe jo me fondet e veta të bashkisë. 

Përfaqësues të bashkisë kishin shprehur më 

parë interesin për të blerë një objekt në vlerën e 

21 milionë lekëve, por për shkak të 

mosdakortësimit me poseduesin  objektit, nuk 

iishte arritur në një marrëveshje finale. Disa 

prej anëtarëve të këshillit shprehën mendimin e 

blerjes së një objekti tjetër, ndërsa disa të tjerë 

shprehën mendimin e marrjes me qira të një 

ambienti për ta përdorur si qendër në këtë funksion.  

Gjithashtu pati edhe mendime nga ana e këshilltarëve që ky fond i përcaktuar nga buxheti i shtetit të mos 

shkonte tërësisht për blerjen e një godine për të ngritur qendrën për fëmijët me aftësi të kufizuara 

mendore, por të ndahej edhe për disa zëra të tjerë, duke përfshirë: arsimin shkollor, likuidimin e një 

landfilli, dhe likuidimin e shërbimeve të pastrimit.  

Çështja e dytë e diskutuara jashtë rendit të ditës, ishte mbi dhëien e titullit “Qytetar Nderi” Z. Pjetër 

Gjon Markut, si kryetar i shoqatës së pajtimit të gjaqeve, çështje e cila përfundoi në miratim nga ana e 

këshilltarëve. 

Pas këtyre diskutimeve, Kryetari i Këshillit, Z. Kristian Gjidodaj, ka deklaruar të mbyllur mbledhjen.  

 

 



-- 

 Përgatitja e kësaj analize u bë nga Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen, për Projektin “Të Rinjtë në Veprim: 

Monitorimi i Performancës Buxhetore me Nxënësit në Rolin e Vëzhguesit”. Përmbajtja e këtij prezantimi është përgjegjësi e shoqatava 

zbatuese dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrimi i pikëpamjeve të Bashkimit Evropian. 

 

 

Aneks 1:  
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