
 

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 organizoi sot datë 14.10.2017 ora 10:00 në ambientet e Qendres 

Komunitare të Njësisë Administrative Guri i Zi, këshillimin me publikun 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 ëëë.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 orën 10:00 

dhe të pranishëm për ta filluar dhe drejtuar atë ishin: 

1. Arben Gjuraj, Nenkryetar i Bashkisë Shkodër. 

2. Alban Seknaj, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Bashkia Shkodër. 

3. Blendi Gjylbegaj, Drejtor i Drejtorisë Ardhurave, Bashkia Shkodër. 

 

Takimin Nenkryetari i Bashkisë Shkodër z. Arben Gjuraj : 

Ju falënderoj te gjithëve  që keni lëne punët tuaja dhe keni ardhur në këtë dëgjese publike të 

zhvilluar nga Bashkia Shkodër, lidhur me projekt buxhetin dhe paketën fiskale te v. 2018. Ne 

kemi nevoje për të reflektuar  ne lidhje me gabimet që kemi bërë në financimet e ndryshme 

për Njesine tuaj apo në mungesën e investimeve në Njësinë tuaj. Në fillim do të dëgjojme 

drejtuesit dhe specialistët tanë, të cilët do të shpjegojnë projekt buxhetin e përgatitur, dhe me 

pas dëshirojme t`ju degjojmë ju ç`farë nevojash keni. Ja jap fjalen z. Alban Sekja, drejtor i 

Bujqësise në Bashki. 

Alban Sekja: Ne Njësinë Administrative Guri i Zi eshte ndërhyrë në pastrimin e kanaleve te 

dyta në një gjatesi prej 10 km. Per vitin 2018, jane parashikuar ndërhyrje ne kanalet e dyte 

dhe te treta në këtë njësi. Do të vendosim komlet porta të reja nga Jubani në Rrenc dhe Kuç. 

Për NJ.A Guri i Zi, ne kemi Projekte te gatshme Teknike për skemën ujitëse. Në kanalet e 

dyta, veprat e artit dhe turbinat janë të bllokuara dhe ne do të ndërhyjmë për pastrimin e tyre. 

Ne do të procedojmë në investimet që kanë më rëndësi për komunitetin, për arsye të limitit të 

fondeve që kemi në dispozicion. Nëse ka ndonjë pyetje në lidhje me çka thashe jam i hapur 

për tu përgjigjur. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Shefqet Mucaj, fshati Rragam. Z. Drejtor, ju folët për investime vetëm në zonën e ulët, pra në 

Gurë të Zi, Rrenc e Kuç. Ju nuk permendët asnjë investim që duhet të bëhet në zonën lart si, 

Sheldi, Rragam etj.  Edhe tek ne kemi nevoja për pastrim kanalesh e disiplinim përrenjsh qe 

na përmbytin tokat. 

Arben Gjuraj. është pastruar Pistalla ne 160 m të gjatesisë së saj. Nuk është pastruar komplet 

por e kemi filluar. Pastrimi fillon nga pjesa e poshtme drejtë më të lartës. Kanali i Pistalles 

eshte një lum i vërtete. Infrastruktura ndihmëse që furnizon Pistallen len shumë për të 

dëshiruar.  Për Gurin e Zi në fushën e pastrimit të kanaleve janë harxhuar vjet rreth 15 milion 

lekë, pra jeni ndër Njesitë më t favorizuara. Krahasuar me taksat që mblidhen në kët njësi, ne 

kemi investuar shume më tepër. Ne po bëjm çfarë mundemi për këtë zonë me mundesinë qe 

kemi. 

Kujtim Toka, fshati Kuc. M.q.s Drejtori ka mendur të pastrojë kanalet e dyta ne Kuç, kjo 

punë duhet të fillojë sa më parë, sepse më vonë fllojnë shirat dhe investimi bëhet i veshtirë. 

Lumi Kir është në gjendje skandaloze, nga shfrytëzimi pa kriter dhe derdhja e materialeve 

inerte ne të. Duhen marre masa nga Bashkia. 

Angjelin Gjergji. Mbeten problem per ne jo vetem pastrimi i kanaleve kulluese, por edhe 

kanalet vaditese. Kerkojme nga Bashkia investime në këtë drejtim. 

Valentin Simoni.  Jam Tregtar me NIPT. Nuk kemi një treg per të shitur prodhimet tona. 

Kemi gjithashtu probleme me ujsjellesin. Uji na vjen me orar dhe shumë pak. I kerkojme 

Bashkise të nderhyjë per zgjidhjen e këtij problemi jetik. Ujrat e zeza rrjedhin ne sipërfaqe 

dhe përbëjnë rrezik për shëndetin e popullates. Edhe me ndriçimin kemi probleme. Keto 

presim nga Bashkia të na i zgjidhe. 

Broz Marku. Kanalet kulluese dhe vaditese jane problem gjithe kohen. Une propozoj që të 

krijohet një skuader punëtoresh të Bashkisë, për ti mirëmbajtur. Bashkia duhet të aplikojë me 

projekte kanalesh kulleses e vadites edhe në Qeveri. 

Zef Kqira. Fshati Gajtan. Kemi problem me kanalin vadites në Gajtan. Sot ai eshte jashte 

funksionit.  

Xhavit Lohja, Fshati Kuç. Rruga e Kuçit është e amortizuar. Bashkia na ka dhënë fjalën se do 

ta rregullojmë.  

Arben Gjuraj. Në lidhje me problemin që ngritet, ne kemi dy mjete pastrimi të kanaleve. Keto 

mjete do t jua veme ne dispozicion sa me shpejt. 

Petrit Dyli, Fshati Guri i Zi. Problemi më i madh per ne është erozioni. Tokat Bujqësore janë 

pa mbrojtje. Jane  shkatërruar pendat dhe mjetet mbrojtëse të tokave. Bashkia duhet të marrë 

masa mbrojtëse per token. 
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Dehat Bajrami. Kemi shumë problem vaditjen e tokave në Vukataneë. Duhet investuar nje 

kanal vaditës ne këtë fshat. 

Kol Marku Rrence. Kanalet vaditëse nuk funksionojnë në Rrenc. Ujrat e zeza dalin në 

sipërfaqe. Kërkojmë ndihmen e Bashkisë për zgjidhjen e ketyre problemeve. 

Alfred Luleta. Drejtor i Sherbimeve Publike. Sherbimet Publike zënë një vend të rëndësishëm 

në projekt buxhetin e Bashkise per v. 2018. Ne i kemi kushtuar nje rëndësi të madhe 

shërbimit te Pastrimit. Sot para jush paraqitemi me tre skenare të mundshme per v. 2018, dhe 

keto skenare deshirojmë ti diskutojme me ju, pasi do të ndikojnë në rritjen e kostos së 

shërbimit, por kuptohet do te permiresojë dukshem cilësinë e shërbimit. 

Skenari i pare. Eshte i njëjti skenar që zbatohet sot, me të njëjtat frekuenca, kontenier dhe me 

firmë kontraktuese pastrimi. 

Skenari i dyte, është shtimi i frekuencave të pastrimit, e cila shoqeërohet me shtim të kostos, 

e si rezultat edhe rritje të tarifes se pastrimit. 

Skenari i trete ka të bëjë jo vetëm me shtimin e frekuencave, por edhe me shtimin e pikave të 

grumbullimit dhe shtimin e konteniereve në gjithë qytetin, por edhe NJ. A. 

Nese do të perafrojmë koston me tarifen e pastrimit, ne do të permiresojmë dukshëm 

shërbimin e patrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit. Per këtë na duhet edhe mendimi juaj. Varet 

nga ju cilin skenar do të duhet të vëmë në zbatim. 

Alfred Ahmataj. A duhet te merrni taksa pastrimi në një vend ku ju nuk e afroni kete 

sherbim? Psh, ne disa lagje te fshatit Kuç, nuk kemi fare kazana plehut.  

Arben Gjuraj: Ne po mundohemi të afrojme shërbimin në çdo skaj të Njësisë suaj. Per vitin 

2018, ne presim një permiresim të ndjeshëm të këtij shërbimi. 

Valentin Simoni: Sa i përket shtesës së tarifes së pastrimit për 300 lekë ne vit, eshte e 

përballueshme nga ana jone, mjafton të permiresohet shërbimi i pastrimit. 

Tonin Rroku, Guri i Zi: Kemi nevoje shtimin e kazanave të plehut. Gjithashtu kemi nevojë që 

në pamundësi te shtrimit me asfalt, te pakten çakull ëe hidhet ne rruget e amortizuara. 

Alfred Luleta: Vetem në Njesinë tuaj këtë vit eshte parashikuar të hidhet 160 m kub cçkull ne 

rruge, në Vukatane, Guri i Zi, Kuç dhe Rragam. 

Alfred Lazri, Guri i Zi: Sherbimi  Pastrimit në Gure të Zi eshte permiresuar shumë. 

Alfred Ahmataj: Rragam . Duhet mirëmbajtur rruga e Rragamit. Për këtë duhet nje kanal 

mbrojtës anash rrugës ku të mblidhen ujrat. 



 
 

4 
 

Alfred Marku Drejtor i shkolles se Bashkuar Guri i Zi: Kemi Problem se nuk kemi as 

pastrues, as roje shkolle. Kemi gjithashtu problem me ngrohjen e popullates dhe kerkojme 

nga Bashkia sigurimin e druve te zjarrit. 

Arben Gjuraj: Qeveria ka vendosur moratoriumin e Pyjeve dhe shume mire ka bërë. Gjithsesi 

problemin e druve e zgjidh vetem tregu privat. Sa i perket sigurisëëë në shkolla, komuniteti 

dhe policia e Shtetit duhet të kujdesen vetë për këtë. Ne nuk kemi fonde te paguajme roje dhe 

pastruesa për çdo shkollë. Edhe po të vendosim roje dhe pastruese për çdo shkollë, duhet ta 

dini se duhet të lëjmë një investim mangut per ta realizuar këtë që ju kërkoni. 

Pjerin Marku: Kerkojme te parashikohet ne buxhetin e v. 2018, nje fond për veprimtari 

sportive si per organizimin e nje spartakiade në mes te fshatrave. 

Isak Bajrami Vukatane, Investimet që behen ne rrugë duhet të bëhen sipas  standardeve që 

kërkon investimi i një rruge. Nëpër rruge e kanale mbillen shega e plepa.  Une mendoj se 

kishat e shkollat nuk kane nevoje për roje. Ato i mbron vetë komuniteti. 

Aida Shhlaku. Drejtor i Mjedisit. Edhe komuniteti duhet të kujdeset për ruajtjen e vlerave të 

veta. Duhet të sensibilizohen njerëzit që të mos dëmtojnë shkollat, te mos mbjellin peme aty 

ku demton rrugën, të mos vendose bume ne rrugë etj. 

Arben Gjuraj: Ju faleminderit për kete takim kaq aktiv. Ne kemi mbajtur shenim çdo gje qe u 

tha në këtë takim dhe do te bejme çmos që ti parashikojmë ankesat dhe problematikat tuaja në 

Buxhetin e vitit 2018. 

 

Takimi mbyllet në orën 13 e 30. 

Mbajti protokollin Mark Laloshi 
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