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PROCES VERBAL I  KËSHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PËR    

“Njoftim për Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për vitin 
2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore për vitet 2019-
2020” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore” neni 9 pika 1.2 a, c, neni 16 pika 1, neni 18, 
neni 54 shkronja  e Ligjit nr 146/2014 “ Për njoftimin dhe Konsultimin Publik”,  Bashkia Shkodër 
organizuan sot datë 13.10.2017 ora 13:00 në ambientet e Sallës së Mbledhjeve të Njësisë 
Administrative Ana e Malit, këshillimin me publikun për: 

“Njoftim për Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për vitin 
2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore për vitet 2019-
2020” 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al  në menunë e posaçme 
Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshmë për konsultim nga qytetarët dhe vizitorët e 
faqes së bashkisë Shkodër. 
 
Ashtu siç ishte publikuar edhe njoftuar, dëgjesa ishte programuar të fillonte në datën 13/10/20107 orën 
13:00 dhe të pranishëm për ta filluar dhe drejtuar atë ishin: 
 

1. Voltana Ademi, Kryetare e  Bashkisë Shkodër. 
2. Dritan Meta,N/Kryetar i Bashkisë Shkodër. 
3. Blendi Gjylbegaj, Drejtor i Drejtorisë së të ardhurave në Bashkinë Shkodër. 
4. Alfred Luleta,Drejtor i Shërbimeve Publike në Bashkinë Shkodër. 
5. Fatbardh Kuçi Këshilltar për Shëbimet Publike. 
6. Alban Sekja,Drejtor I Bujqësisë në Bashkinë Shkodër. 

Hap Takimin Kryetarja e Bashkisë Shkodër, zj.Voltana Ademi. 

Të Nderuar pjesmarrës, Së pari më lejoni që t’Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë 
publike.Është hera e parë,  që Bashkia Shkodër bashkëpunon me komunitetein nëpërmjet këtyre    
dëgjesave ,  para se të hartohet buxheti për vitin 2018. Kjo iniciativë që do zhvillohet ne formën e 
bashkëbisedimit,  është shumë e rëndësishme për ne,   pasi do  të dëgjojmë nga ju ne lidhje me temat 
që do diskutohen,   

 Si fillim do diskutojnë specialistët e fushave përkatëse sipas rallës që ne kemi percaktuar, pastaj do të 
dëgjojmë pyetjet dhe sugjerimet tuaja. 

Ne duam.Ne kemi ardhur sot këtu, për të dëgjuar  mendimin tuaj në lidhje me shërbimet që ofron 
Bashkia Shkodër në Njësinë tuaj,  format e përmirësimit të tyre për periudhën në vazhdim, si dhe  për 
tju treguar se cfare do bëjmë ne në Njësinë Ana e Malit, sa  është shuma financiare që  kemi ne në 
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dispozicion dhe sa të ardhura mbledhim nga Njësia Administrative Ana e Malit.nga këto të dhëna , sa do 
të jetë shuma që na duhet ne për shpenzime,  për shërbimet publike dhe sa për investime, pra duam të 
bëjmë një analizë të kostove që na duhen për plotësimin e këtyre prioriteteve. 

Deri në fund të nëntorit,  ne na duhet ta plotësojmë këtë informacion,  duke marrë mendimin   për 
prioritetet e Njësisë suaj. Do paraqesim para jushprogramin që ne kemi menduar, dhe më pas do 
relatojnë me rallë specialistët e të gjitha fushave. Pas përfundimit të diskutimeve ju atëherë Ju keni të 
drejtë  të jepni mendimet tuaja, në mënyrë që ne të vëndosim të gjithë së bashku se cfarë është më e 
mirë për Ju dhe për njësinë tuaj. 

Sqaroj edhe një herë se është hera e parë që një degjesë publike konceptohet dhe zhvillohet në këtë 
mënyrë. 

Diskuton i pari z.Fatbardh Kuçi, Këshilltar për Shërbimet Publike. 

- Përshëndetje të gjithëve. Njësia Administrative Ana e Malit ka një frekuencë të tërheqjes së 
mbetjeve 2 herë në javë me numër kontinerësh të shpërndara sipas zonave ne varësi të numrit 
të popullsisë. Grafiku i tërheqjes së mbetjeve,  është zbatuar nga ana e firmës kontraktore sipas 
kontrolleve të bërë herë pas here nga ana jonë. Në dëgjesën e bërë para pak ditësh,  ne  kemi 
diskutuar me ju, në lidhje me shtimin e tarifës së pastrimit, e cila ka ardhur  si rezultat i rritjes së 
tarifës së depozitimit të mbetjeve në Landfilldin e Bushatit. Pra ka qenë një rritje e detyruar për 
ne, por  pa ndryshuar   cilësinë e shërbimit. 

Kemi ardhur sot këtu,  të diskutojmë me ju, nëse shërbimi aktual i pastrimit në njësinë tuaj, me 
këto frekuenca dhe me këtë sasi konteineresh,  është në rregull dhe të dëgjojmë nga ana juaj, 
nëse keni propozime konkrete, nëse është e nevojshme për shtimin e  frekuencave  të tërheqjes 
se mbeturinave, ose mund të diskutojmë variantin tjetër,  që të shtohen edhe frekuencat edhe 
numri i kontenierëve. Ju mbetet  Ju të vendosni,  pasi në rast se nga ana juaj vendoset shtimi i 
frekuencave ose shtimi i konteinerëve, atëherë  nga ana jonë lind nevoja që  të rriten tarifat për 
përballimin e këtyre ndryshimeve. 

- Z.Dritan Meta: Zv/Kryetar i Bashkisë  

Koncepti që ka Bashkia Shkodër,  duke e trajtuar  cdo Njësi të saj Administrative,  si një familje, 
konsiston që çdo vendim që do merret,  është e nevojshme të konsultohet paraprakisht me ju si 
banorë të kësaj zone, është e nevojshme që banorët të angazhohen në pagesën e taksave,  pasi  
kjo është e vetmja menyrë qe të përfitojnë shërbime cilësore për përmirësimin e jetës.  Ne, në 
njësinë tuaj , kemi parashikuar që të rrisim sipërfaqet e ndriçuara, prandaj  ju takon ju që të 
vendosni në lidhje me dakordësinë për pagesën e një tarife shtesë për ndriçimin rrugor,   pasi ne  
ju kërkojmë juve  që të paguani shpenzimet vetëm për konsumin e energjisë elektrike,  pasi 
investimin fillestar dhe koston e mirëmbajtjes e përballon Baashkia Shkodër me fondet e veta. 

- Z.Marin Pema: Jemi dakord për të paguar tarifën e ndriçimit sipas tarifave që do vendosë 
Bashkia,  me kushtin që të paguajnë vetëm familjet që e përfitojnë këtë shërbim. 
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- Zj.Voltana Ademi: Ju sqaroj se nuk është e mundur të ndahet kjo tarifë vetëm për disa familje  
pasi, në një mënyrë ose një tjetër, të gjithë banorët  e Njësisë  suaj,  përfitojnë nga ky shërbim, 
sepse aty ku ka ndriçim rritet siguria dhe është një imazh i mirë për të gjithë komunitetin, duke 
pasë parasysh se Njësia juaj  shtrihet në një zonë kufitare dhe ku përqendrimi i turistave që 
kalojnë,  është relativisht i lartë. Sqaroj,  se nëse ju paguani   tarifën e ndriçimit, ne kemi 
mundësi që me shumen e mbledhur të bëjmë shlyerjen e faturave të energjisë dhe  me 
diferencen e kësaj shume ,  ne sërish të mund të  investojmë duke shtuar numrin e  rrugëve  të  
ndriçuara  në  Njësinë tuaj.  Pra me pak fjalë, nga kjo tarifë përfiton i gjithë komuniteti, ndaj ju 
bëj thirrje,  që të paguani detyrimet familjare, pasi Bashkia Shkodër aktualisht, me fondet e veta, 
përballon   për shërbimin tuaj të pastrimit, një kosto shtese  prej 1 399 000 lekësh  që nuk 
arkëtohët nga ju. 

- Z.Abdyl Hoxha : A mund të diferencohet tarifa e pastrimit, pasi paguajnë njësoj si ato që i kan 
koshat pranë shtëpive të banimit  me ato që i kanë në distancë më të madhe. 

- Zj.Voltana Ademi: Përderisa mbulohet me shërbim pastrimi gjithë territori i Njësisë suaj, nuk ka 
si diferencohet tarifa. 

-  Zj.Voltana Ademi: A është e mjaftueshme për ju frekuenca dy herë në javë në periudhën e 
verës? 

- Z.Arben Ceni:Kemi nevojë për frekuencë më të lartë për periudhen 15 qershor deri me 15 
shtator, kjo  si pasojë e rritjes së fluksit të personave që qarkullojnë ne Njësinë tonë. 

- Zj.Voltana Ademi: A bëhet pastrimi tek ju sipas frekuencave të përcaktuara? 
- Salla: Ka raste që ka pasë edhe probleme, por në shumicën e kohës ka qenë shërbim korrekt. 
- Zj.Voltana Ademi: Bashkia Shkodër paguan firmën kontraktore, për tërheqjen dhe depozitimin e 

mbeturinave në Landifilld, 2 herë në javë për Njësinë tuaj. Nëse kjo frekuencë nuk realizohet, ju 
takon Kryetarëve të fshatrave ta monitorojnë dhe të reklamojnë cdo parregullsi tek Njësia 
Administrative,  e cila kur t’ja përcjellin Bashkisë këtë shqetësim,  nga ana jonë do vendosen 
penalitete të përcaktuara në kontratë, firmës që realizon shërbimin. Në ditët në vijim, ngarkohet 
Njesia Administrative Ana e Malit, që në bashkëpunim me kryetarët e fshatrave të monitorojnë 
shërbimin e pastrimit dhe të hartojnë proçesverbalet përkatëse, për të pasqyruar kryerjen e 
shërbimit të pastrimit.   Vetëm pasi të bëhët kjo,  Bashkia Shkodër do realizojë likuidimin e 
firmës kontraktore , në këtë mënyrë ju takon ju ta monitorini të gjithë këtë proçes.  

- Z.Arben Ceni: Problem tjeër  është pastrimi i përrenjve, pasi ka shumë mbetje inertesh të 
depozituara ndër vite. 

- Z.Voltana Ademi: Të hartohet një plan konkret për pastrimin e inerteve dhe të fillojë puna për 
pastrimin e tyrë,  pasi pastrimi i inerteve, nuk është detyrë e firmës kontraktore. 

- Z.Isuf Kaca:Nëse rritet frekuenca e tërheqjes së mbetjeve, a na rritet tarifa ne si komunitet? 
- Z.Voltana Ademi: Në se biem dakort për këtë, tarifa duhet të shtohet me  100 lekë në vit, pra 

është një shifër e papërfillshme,  po të krahasohet me cilësinë e shërbimit që ju përfitoni. A  
mundeni ju,  të përballoni ose më saktë,  a jeni të gatshëm të paguani tarifë ndriçimi 100 lek në 
vit,  me kushtin që Bashkia Shkodër,  të ndërtojë sistemin e ndriçimit dhe të realizojë 
mirëmbajtjen me fondet e veta? Kërkojmë mendimin dhe dokordësinë tuaj për të pranuar 
tarifën. 

- Z.Isuf Kaca: Jemi krejt dakord të paguajmë tarifën e ndriçimit. 
- Z.Fatmir Fisheku:Jemi plotësisht dakord të paguajmë tarifë ndriçimi, pasi ndriçimi për ne 

përkthehet në siguri më shumë. 
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- Zj Voltana Ademi: I jap fjalën Drejtorit të bujqësisë z.Alban Sekja për të diskutuar mbi nevojat 
dhe problemet me të cilat përblallet zona e juaj . 

- Z.Alban Sekja: Në Njësine Ana e Malit, kemi trashëguar një gjendje të rëndë te kanaleve 
kulluese. Në tabelen respektive po ju  paraqesim,  ndërhyrjet që kemi bërë gjatë vitit 2017 dhe  
që menojmë të bëjmë në vitin 2018, në kanalet e dyta dhe të treta në Njësinë tuaj. Presim edhe 
propozimet tuaja në lidhje me vazhdimin e këtij projekti për vitin 2018. Duhet të theksoj se 
Bashkia shkodër në cdo ndërhyrje që ka bërë në kanalet e dyta dhe të treta,  ka bërë pastrim dhe 
rehabilitim total të tyre sipas projekteve të hartuara për këtë qellim. 

- Z.Arben Ceni : Jemi krejt dakord me rehabilitimin e kanaleve dhe ndërhyrjen totale që ju keni 
realizuar në Njësinë tonë ndaj dhe kërkojmë që kështu të veprohet edhe në vazhdim. 

- Z.Alban Sekja: Për vitin 2018 janë projektuar dhe buxhetuar për tu pastruar totalisht rreth 9.1 
Km kanale të dyta dhe të treta,  pasi kanalet e nivelit të parë nuk janë nën administrimin tonë. 

- Zj.Voltana Ademi: Pasi ne të miratojmë planin tonë, për ndërhyrjet në kanale, do t’i kërkojmë 
takim Bordit të Kullimit, Lezhë, pasi atje ndodhet drejtoria   Rajonale,   në mënyrë që të 
bashkërendojmë punen dhe projektet tona  me to,  me qëllim  që të ndërhyhet   njëkohësisht në 
zona të caktuara.  Në lidhje me punimet që do të bëhen në pastrimin e kanaleve ,  do t’ju kërkoja 
të jeni të pranishëm  zhvillimit të punimeve  dhe të reklamoni çdo parregullsi që mund të  
konstatoni . 

- Z. Abdyl Hoxha: Problem për ne mbetet zona e kufirit,  pasi kanali kullues atje,  nuk është 
pastruar prej kohësh  dhe përbën shqetësim të madh për ne në kohë reshjesh. 

- Zj.Voltana Ademi: Do mundohemi të realizojmë një takim me Kryetarin e Komunës Ulqin për 
këtë shqetësim tuajin. 

- Z.Gregor Pema:Desha së pari të falenderoj Bashkinë Shkoder për punën e bërë për pastrimin e 
kanleve kulluese në Njësinë tonë në përgjithësi, dhe të kanalit të fshatit Obot në veçanti,  pasi ky 
kanal nuk është pastruar me vite dhe pastrimi i tij pakëson mundësitë e përmbyjtjeve në zonën 
tonë. Unë do kisha dashtë që ju si Bashki të ndërhyni tek Bordi i Kullimit Lezhë për pastrimin e 
kanalit të parë të Pejanit. 

- Zj.Voltana Ademi:Do diskutojmë me Bordin e Kullimit Lezhë në lidhje me këtë problem,  pasi siç 
edhe e thashë edhe më sipër  ,  kanalet e para nuk janë kompetencë e Bashkisë Shkodër. 

- Z.Marin Pema: Kisha kërku  prej Bashkisë,  që njëkohësisht me pastrimin e kanaleve,  të 
sistemohen edhe tombinat, pasi edhe ato kanë rolin e vet në largimin e ujërave. Puna që është 
bërë në Njësinë tonë në këto dy vjet, nuk është bërë kurrë më parë.  Në dy vjet,  janë pastruar 
rreth 14 km kanale te dyta dhe të treta dhe këtu gjej rastin të falenderoj Bashkinë Shkodër. 

- Zj.Voltana Ademi: Në plotësim me sa diskutuam më lart, ne do shohim mundësinë e marrjes me 
qera të makinerive që Bordi jonë nuk i disponon, në mënyrë që të ndërhyjmë shpejt ne kanalet 
që ju i shihni prioritet,  për të eleminuar rrezikun e përmbytjeve të zonës suaj.  

Diskutojmë në lidhje me shkollat dhe qendrat shëndetësore. 

- Z.Arben Ceni:Njësia Ana e Malit ka probleme me gjendjen e shkollave. Problem i madh është 
mungesa e ujit të pijshëm në shkolla që duhet të shihet si prioritet nga ana e Bashkisë. Në 
shkollën e Oblikës,  oborri mbushet me ujë sa herë që bie shi dhe ka të nevojshme nje sistem 
drenazhimi,  pasi aty nuk mund të kalohet.Tek shkolla e mesme, janë shumë problem gjendja e 
banjove që duhet ndërhyrje sa më parë, ndërsa në shkollën Muriqan duhet të ndërhyhet ne 
çatinë e objektit. 
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- Z.Marin Pema:Kanë nevojë për ndërhyrje në çati, shkolla e Muriqanit dhe e Oblikës. 
- Z.Arben Ceni: Kopshti në Alimetaj, ka probleme me soleten dhe duhet me patjetër të 

izolohet.Në qendrën shëndetësore Obot, nuk ka mjek kurse në Xhaferaj është ndërtuar qendra 
shëndetësore, por nuk është vendosur akoma në funksion. 

- Z.Isa Mandja:Ka 27 vjet që në këto zona nuk ka shërbim të rregullt mjeksor, ndërsa në Muriqan 
qendra shëndetësore është mirë të ndahet nga shkolla pasi kanë të njëjtën hyrje. 

- Zj.Voltana Ademi: Problemet që trajtohen nga ana juaj, edhe pse me vend nuk janë të gjitha 
kompetencë e Bashkisë, dhe për zgjidhjen e tyre duhet ndërveprimi i disa institucioneve.Nga ana 
jonë të gjitha shqetësimet tuaja do mbahen shënim me qëllim që të ndërhyjmë në këto 
institucioneve dhe të bashkëveprojmë me to, që te zgjidhen sa më shpejt problemet e tuaja si 
komunitet. 

Në lidhje me riparimin e rrugëve, ju informoj se Bashkia Shkodër, ka blerë binder dhe asfalt për 
riparimet që mund të kryejë me punonjësit e saj, po ashtu është blerë edhe kripë për rastë 
emergjente në mënyrë që mos të gjendemi të papërgatitur. A jeni dakort që në vend të çakullit 
të blejmë binder në mënyrë që të ndërhyjme me pak lek që ti bëjmë rrugët te kalueshme? 

- Salla:Me binder rrugët mund të sistemohen dhe të bëhen të kalueshme në Njësinë tonë. 
- Ne nuk i dijmë mundësitë që ka Bashkia Shkodër por prioritet për investime në Njësinë tonë janë 

rrugët. 
- Z.Xhevdet Kurti:Në fshatin Alimetaj, si pasojë e gropave të shumta, rruga është pothuajse e 

pakalueshme.Probleme kemi me pastrimin e përroit të fshatit, si dhe me ujin e pijshëm. 
- Zj.Voltana Ademi:Do t’i shënojmë të gjitha problemet që ju trajtuat dhe riparimin e rrugës do ta 

vendosim si prioritet për Njësinë tuaj. 
- Z.Arben Ceni: Kisha propozu që të organizohemi si komunitet që të gjithë bashkë, si banorët dhe 

nxënësit e shkollave të mesme, të dalim të pastrojmë territorin e Njësisë sonë, pasi shërben 
edhe si sensibilizim për të mbajtur të pastër ambientin ku jetojmë. 

- Zj.Voltana Ademi: Një nismë e tillë mund të jetë shumë efikase dhe keni mbështetjen e plotë të 
Bashkisë Shkodër për nisma të tilla,  që shërbejnë në përmirësimin e cilësisë së jetës. 

- Z.Fatmir Meti: Cilësia e jetës është e lidhur ngushtë me infrastrukturën rrugore dhe shërbimet 
publike që marrim. Jam plotësisht dakord që të paguajmë tarifë për ndriçimin, por do vendosja 
në vëmendjen tuaj problemin e ujit të pijshëm në njësinë tonë. Jam plotësisht dakord që 
investimet të shkojnë aty ku ka më shumë përfitues. Ju falenderoj shumë për punën që Bashkia 
ka bërë në pastrimin e kanaleve kulluese, pasi kanë qenë një problem shumë i madh për ne në 
periudha reshjesh,Njëkohësisht do t’ju   lutesha  që t’i kushtojini pak më shumë vëmendje 
shkollave, pasi nuk janë shumë efiçente aty ku ndodhen aktualisht dhe kisha kërku që të shihet 
mundësia që këto shkolla edhe të bashkohen, duke pasë parasysh numrin e nxënësve atje dhe 
rritjen e cilësisë së mësimit. 

- Zj.Voltana Ademi:Kur vjen puna tek arsimi,  Bashkia Shkodër është gjithmonë shumë e 
vëmendshme dhe e ndjeshme. E them këtë, duke pasë parasysh se ne kemi marrë masat e 
nevojshme që në shkolla të mos mungojë ngrohja dhe materialet e tjera ndihmëse. Në lidhje me 
numrin e lartë të shkollave në krahasim me numrin e nxënësve, ne duhet të ulemi dhe të bëjmë 
llogari, pasi na levërdis më shumë të  zvogëlojmë  numrin e shkollave,  duke rritur cilësinë e 
mesimdhënies dhe shërbimet që shkollat ofrojnë. Duhet thënë,  që këtë problem,  nuk e ka 
vetëm Njësia juaj, por të gjitha Njësitë administrative. 
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- Z.Vinçenc Gogaj: Kërkojmë nga ju të ndërhyni për problemet e qarkullimit rrugor, pasi  në 
periudhën e verës, kur edhe fluksi i pushuesve  që lëvizin në Njësinë tonë është tejet i lartë,ne 
detyrohemi të rrijmë në rradhë,  njësoj si personat që duan të kalojnë kufirin, duke pritur me orë 
të tëra. 

- Zj.Voltana Ademi: Do marr kontakt me Drejtorin e Policisë dhe do ta informoj në lidhje me këtë 
shqetësim.  

- Duke përfunduar dua t’ju falenderoj për këtë takim, dhe nga ana juaj pres që të më hartoni 
listën e prioriteteve, në lidhje me investimet në Njësinë tuaj. 

Takimi Mbyllet në orën 16:20 

Mbajti Proces-Verbalin, datë 13.10.2017 
Ditmir Kraja  
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