REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
KËSHILLI BASHKIAK

VENDIM
Nr. 42, date 24.06.2019
PËR DETAJIMIN E TRANSFERTËS SË PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE
SHTESË TË AKORDUAR PËR PAGA DHE SIGURIME SHOQËRORE PËR
FUNKSIONIN ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR
Këshilli Bashkiak Shkodër në mbledhjen e tij të datës 24.6.2019, në mbështetje të nenit 54
shkronja “dh”, të nenit 55 pika 3, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; ligjit
nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,
i ndryshuar, ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 99/2018
datë 3.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, VKM nr. 191, datë 5.4.2019 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 175, datë 8.3.2018 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa
mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve jomësimorë në arsimin
parauniversitar”, i ndryshuar; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23,
datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të
NJQV”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.3.2018 “Për
procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, VKB nr. 82, datë 20.12.2018 “Për miratimin e
buxhetit për vitin 2019 dhe planit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2019-2021 të bashkisë
Shkodër”, shkresës nr. 8618, datë 9.5.2019 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
dërguar bashkisë Shkodër për detajimin e fondeve për rritjen e pagave për funksionin e
arsimit parashkollor të transferuar nga pushteti qendror në atë vendor për vitin 2019,
VENDOSI:
1. Miratimin e detajimit të transfertës së pakushtëzuar sektoriale shtesë të akorduar në
programin 9120 “Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor” zëri transferime të
brendshme (604) si më poshtë:
Programi 9120 – Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
në lekë
Institucioni
Paga
Sigurime shoqërore
Totali
Drejtoria e Kopshte2,542,792
2,542,792
Çerdhe
Totali
2,542,792
2,542,792
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2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e KopshteÇerdhe.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.
Miratuar në datën 24.6.2019
Shpallur në datën 25.6.2019
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