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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 19 Korrik 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 4 të 

rinjve nga Shkolla e Mesme e Bashkuar e 

Njësisë Administrative Ishull-Lezhë. 

Nxënësit pjesëmarrës ishin: Ermelinda 

Vathaj dhe Ardi Ndoj të cilët kanë qenë 

pjesë e trajnimeve mbi buxhetin vendor nga ekspertët dhe pjesë e një sërë mbledhjesh paraprake të 

organizuara nga Këshilli Bashkiak i Lezhës, si dhe nxënëset Elma Kadia dhe Xhovana Simoni të cilat 

kanë 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).  

Gjatë mbledhjes u miratuan çështjet e mëposhtme: 

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

 Dhënia e kompensimit të energjisë elektrike për ndihmën ekonomike për periudhën 1-30 Qershor 

2018 dhe pagesën për aftësinë e kufizuar për periudhën 1-31 Korrik 2018; 

 Përdorimi i fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 1-30 

Qershor 2018; 

 Përsa i përket nivelit të taksave dhe tarifave vendore, të cilat janë diskutuar dhë në mbledhjet 

paraprake, pati diskutime të shumta ndëmjet këshiltarëve; 

Përsa i përket tarifës së shërbimeve publike për shitësit ambilantë, u vendos që niveli i tarifës të 

reduktohej nga 3 mijë lekë/m2 në zonën e Shëngjinit që ishte vendosur paraprakisht me qëllim që 

të zihej hapësirë sa më e vogël publike, në 1 mijë lekë/m2 në këtë zonë për shkak të kërkesave të 

shumta nga ana e shitësve ambulantë, si dhe në 300 lekë/m2 në zonat e tjera të bashkisë; 
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 U vendos që taksa e ndikimit në 

infrastrukturë të bëhet 6%, vendim 

i marrë duke konsideruar vlerën 

minimale dhe atë maksimale të 

propozuar nga ana e këshilltarëve 

(4% dhe 6% përkatësisht); 

 U miratua projekt-vendimi në 

lidhje me buxhetin afatmesëm 

2019-2021 (faza e parë) të 

Bashkisë Lezhë; 

 U miratua projekt-vendimi pë 

miratimin e treguesve ekonomiko-

financiarë të Bashkisë Lezhë për 6-

mujorin e parë të vitit 2018; 

 U miratua projekt-vendimi për 

miratimin e kërkesës së Bashkisë 

Lezhë së bashku me dokumentacionn tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për dëmin 

e shkaktuar nga djegja e banesës së shtetasit Gjovalin Zef Prendi, banor në fshatin Balldre i Ri 

Lezhë në Njësinë Administrative Balldre. 

 U miratua projekt-vendimi për miratimin e marrëvesshjes së bashkëpunimitndërmjet Bashkisë 

Lezhë, fondacionit TERRE DES HOMMES dhe organizatës WORLD VISION për funksionimin 

e qendrës komunitare multifunksionale; 

 U miratua projekt-vendimi për komisionimin e të miturave Gentjana Gurraj dhe Kristina Gurraj 

pranë qendrës rezidenciale Rozalba; 

 U miratua projekt-vendimi për hapjen e rrugëve në parcelën Nr. 61; ZK në Grykë Lumi; 

 U la në fuqi vendimi Nr.68 i mbledhes së datës 25.05.2018 i Këshillit Bashkiak Lezhë për 

miratimin e kërkesës së 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. 

Përsa i përket çështjes Nr. 7 të paraqitur në axhendë, pati sugjerime nga ana e këshilltarëve. Bashkia e 

Lezhës ka fitur projektin për rikonstruksionin e plotë të shkollës së Balldresë, si dhe të palestrës sportive 

të shkollës “Nënë Tereza”, ku 70% e investimit do të bëhet nga qeveria, ndërsa pjesa e mbetur prej 30% 

nga Bashkia e Lezhës. Sugjerimi konsistoi në uljen e vlerës totale të investimeve, në mënyrë që Bashkisë 

së Lezhës t’i duhej të shpenzonte një vlerë më të ulët për të realizuar peshën e saj prej 30% në investimin 

 

 

 



-- 

 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. 

 

 

total. Të rinjtë e pranishëm falenderuan këshilltarët e pranishëm për këtë vemdim që lidhet ngushtë me 

interesat e tyre si nxënës dhe për marrjen në konsideratë të nevojave dhe kërkesave të tyre. 

Përveç çështjeve të rendit të ditës të 

paraqitura ne axhendën fillestare, u 

shtuan edhe çështje të tjera (të 

paraqitura në Aneks 2), por vetëm 

njëra prej tyre u shqyrtua dhe 

miratua, ajo për dhënien e titullit 

“Qytetar Nderi” Z. Ramadan 

Hasanaj, ndërsa çështjet e tjera nuk u 

diskutuan ndërmjet këshilltarëve për 

shkak të kohës së kufizuar.  

Pas këtyre diskutimeve, Kryetari i 

Këshillit, Z. Kristian Gjidodaj, ka 

deklaruar të mbyllur mbledhjen për 

muajin Korrik 2018.
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Aneks 1:  
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