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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 

Qershor 2018. Mbledhja u mbajt gjatë orëve 14:30 – 

15:30 në ambientet e Hotel “Liss” në qytetin e Lezhës. 

Kjo mbledhje u zhvillua në praninë e 11 të rinjve nga 

Shkolla e Mesme e Bashkuar e Njësisë Administrative 

Ishull-Lezhë, Shkolla e Mesme “Hydajet Lezha” dhe 

Shkolla e Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” të 

qytetit të Lezhës. Nxënësit pjesëmarrës ishin: Viola 

Marku, Eduela Pjetri, Erjon Lleshi, Erlis Këdheli,  

Armando Lalaj, Klaudia Çupi, Liljana Gjini, Etien Gjini, Klaudia Marku, Denisa Vathaj dhe Ermelinda 

Vathaj. Pjesa më e madhe e këtyre nxënësve janë trajnuar rregullisht në ëorkshop-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 1-30 Qershor 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; 

 Pagesa e P.A.K. për periudhën 1-30 Qershor 2018; 

 Përdorimi i fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 1-31 

Maj 2018; 
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 U rishqyrtuan vendimet Nr. 70, Nr. 71 

dhe Nr. 72 për miratimin e kalimit të 

tokës bujqësre nga përdorimi në pronësi 

të përfituesve. 

Në lidhje me këtë pikë të rendt të ditës, 

njëri nga anëtarët e Këshillit Bashkiak 

është shprehur se Bashkia e Lezhës duhet 

të punojë më shumë në drejtim të 

përfundimit me sukses të procesit të 

kalimit të pronave bujqësore personave 

që u takojnë, në mënyrë që të qytetarët të 

mos hasin pengesa burokratike. 

 U miratua projekt-vendimi për hapjen e 

rrugës në fshatin Pllane  në favor të Z. 

Ded Cupi; 

 U miratua projekt-vendimi për miratimin e fondit për shpronësimin e pasurisëme Nr. 2/21 në 

zonën kadastrale 1987 Kune Shëngjin; 

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

ZVRPP; 

 U miratua projekt-vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 

11 të datës 29.01.2018 në lidhje me miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave vendore për vitin 

2018, si dhe në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 52 të datës 25.04.2018; 

 U miratua projekt-vendimi në lidhje me buxhetin afatmesëm 2019-2021 (faza e parë) të Bashkisë 

Lezhë. 

Lidhur me miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave vendorepër vittin 2018, ka pasur diskutime të 

shumta nga ana e këshilltarëve. Njëri nga anëtarët sugjeroi se ulja e nivelit të taksës për zënien e 

hapësirës publike nga 100 lekë/m2 në 50 lekë/m2, duhej të shoqërohej gjithashtu me uljen e çmimit të 

shezlloneve në bregdet. Përndryshe sipas tij, turistët nuk përfitojnë, por ky përfitim mbetet vetëm për 

biznset. 

U sugjerua gjithashtu që tarifa e shërbimit publik për ambulantët të bëhet në 15 mijë lekë në zonën e 

Shëngjjinit, ndërsa në zonat e tjera të ngelet e pandryshuar.. 

Përsa u përket lejes për të përdorur motorrët e ujit, u sugjerua që tarifa të ishte 50 mijë leë. Në lidhje me 

këtë pati diskutime ndërmjet anëtarëve, pasi prej disa prej tyre ky nivel tarife u konsiderua e lartë dhe u 

sugjerua që të ulej. 
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Diskutime pati edhe në lidhje me nivelin e taksës së ndërtesës, disa prej anëtarëve sugjeruan që kjo taksë 

të vendosej në nivelin 28 lekë/m2 për qytetin e Lezhës dhe për Njësinë Administrative të Shëngjinit, si 

dhe të paguhej me një këst. Ndërsa në njësitë e tjera administrative të vendosej një taksë prej 20 lekë/m2 

dhe t5ë paguhet me 5 këste. U sugjerua gjithasht që kjo taksë të paguhej me një këst vetëm nga bizneset, 

ndërsa nga qytetarët e tjerë me 5 këste. 

Ndërhyrje pati edhe nga një prej qytetarëve të 

Bshkisë Lezhë, i cili ndau me anëtarët e këshillit 

një problem të përditshëm të 20 familjeve në zonën 

ku ai jetonte, Grykë-Zezë, pasi prej 18 muajsh ata 

nuk furnizoheshin me ujë të pijshëm. Pavarësisht 

diskutimeve të shumta në lidhje me këtë temë, 

anëtarët e këshillit u shprehën se zgjidhje do të 

jepej në një periudhë të mëvonshme.  

Pas këtyre diskutimeve, Kryetari i Këshillit, Z. 

Kristian Gjidodaj, ka deklaruar të mbyllur 

mbledhjen.  
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