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PROCES VERBAL PER KESHILLIM ME PUBLIKUN 

PER 

“DRAFTIN E PROJEKT PLANIT BUXHETOR AFATMESEM 2020-2022 DHE 

NDRYSHIMEVE NE PAKETEN FISKALE TE BASHKISE SHKODER ” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore, Ligjin nr 146/2014 “ Për njoftimin 

dhe Konsultimin Publik” Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 11.09.2019 ora 13:00, 

Konsultimin Publik, me Nj.Administrative Gur i Zi. 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al në menunë e 

posaçme Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshëm për konsultim nga 

qytetarët dhe vizitorët e faqes së Bashkisë Shkodër. 

Ashtu siç ishte publikuar dhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 13:00, me dt.11.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Voltana Ademi, Kryetar i Bashkisë Shkodër 

2.Alban Sekja. Drejor I Bujqësisë 

3.Alion Koçkiçi. Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Kordinimit te Investimeve 

5.Specialiste sipas funksioneve përkatëse në Bashkinë Shkodër. 

 

Takimin e hapi  Kryetari i Bashkisë Shkodër zj.Voltana Ademi. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike. Takimi i sotëm është një takim pune. 

Në këtë takim jemi për të diskutuar për nevojat që kemi për territorin tonë dhe mundësive që 

kemi për të realizuar këto nevoja. Do të diskutohet për planin buxhetor 2020-2022 të Bashkisë. 

Këtu janë përfaqësues  të njësisë administrative Gur i Zi, kemi përfaqësues të administratës 

vendore dhe të gjithë bashkë do të përpiqemi të dëgjojmë njëri- tjetrin lidhur me problematikat 



 
 
 

që kemi dhe sa mund t’i zgjidhim ato. Për çdo pyetje që ka lidhje me problematikat, ka një 

drejtues të administratës sipas drejtorive përkatëse që do të japë informacion për atë çfarë është 

bërë, çfarë ka mundësi të përmiresojë, dhe do të japë sqarime sipas pyetjeve tuaja. Është shumë e 

rëndësishme që çdo gjë është mirë të diskutohet në mënyrë që çdo gjë të vendoset bashkërisht. 

Fondet që kemi në dispozicion janë fondet e komunitetit tonë bazuar në sistemin fiskal që kemi. 

Prandaj ne do të përpiqemi që duke ju dëgjuar, të shkojmë drejt hartimit të një plan buxheti që do 

të jetë propozimi i të gjithëve bashkë për tu miratuar në Keshillin Bashkiak . 

-Do të fillojmë diskutimin me shërbimet publike. 

Lidhur me shërbimet publike, ndër shërbimet më kryesore është shërbimi i pastrimit. Në të gjithë 

Njësinë Administrative të Gurit të Zi ofrohet  shërbimi i pastrimit. Përkundrejt asaj që bëhet sot, 

të bëj disa pyetje që t’i referohemi të gjithë thelbit të diskutimit:  

Cilat janë problematikat?  

A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? 

 A kemi  nevojë për më shumë kontenjerë dhe nga ana tjetër cili është fondi apo kontributi që ne 

shpenzojmë. 

Administratori i Nj.A Gur i Zi, Z.Pjerin Marku: 

Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Përsa i perket shërbimit të pastrimit, duhen sqaruar disa gjëra. 

Duke pasur parasysh situaten e mjerueshme të trashëguar nga reforma territoriale nga ish 

Komuna, kohë ne te cilën ne kemi trashëguar një mjet i cili s`ka qënë në gjëndje pune. Kemi bërë 

të muajtur kthimin e këtij mjeti në gjëndje pune, kemi organizuar punonjës dhe kemi bërë 

frekuenca të rregullta në shërbim te pastrimit. Një ndër problemet kryesore që ne kemi, është 

mungesa e kontinierëve. Pamvarësisht se jemi furnizuar me një sasi të caktuar, kjo sasi nuk 

mjafton për të përballuar situatën aktuale në njësinë tonë. Problem tjetër për këtë shërbim ka 

qënë dhe frekuenca e pastrimit, pasi ka zona me ndotje më të madhe ku duhet parashikuar 

frekuenca më te shpeshta. 

z.Ndoc Simoni- Përsa i përket shërbimit të pastrimit në Nj.A. Guri i Zi, situata ka ndryshuar 

shumë. Faktikisht kemi nevojë më shumë që të bëhet ndërgjegjësim përsa i përket mbeturinave të 

inerteve, pasi situata nuk paraqitet e mirë. 

Zj. Voltana Ademi- Këtë problematikë që po prekni ju, është një problematik që e kemi hasur në 

të gjitha Nj.Administrative qe kemi qënë, dhe kjo ka ardhur si shqetësim nga gjithë banorët. Kjo 

do të thotë se ne duhet te mendojmë se si duhet bërë më shumë sensibilizim. 

Z.Pjerin Marku- Kemi pasur kontakt me z. Fatbardh Kuci, punonjës pranë shërbimeve publike. 

Kemi diskutuar ne lidhje me metiet inerte, pasi është shumë shqetësim se ku do të depozitohen 



 
 
 

këto metje. I kemi propozuar ne si Nj.Administrative dy territore te mundshme për tretjen e 

inerteve. Një është jashtë fshatit Rrenz, dhe një në zonën e ish shtratit të lumit Kirë. 

Zj. Voltana Ademi- Ne i kemi bërë një propozim Ministrisë së Mjedisit. Kemi rreth 4 vite qe 

vazhdoj e vazhdojmë duke e përsëritur. Nganjëherë ja vlen të mendohet një vendimarrje me 

urdhër timin, por do të thotë qe të marr përsipër pak ma shumë se sa ligji më detyron dhe është 

një përgjegjesi shumë ë madhe që të marr unë atë vendim me mendjen time. 

Z.Kujtim Toka- Përshëndetje Kryetare. Une, gjithashtu edhe banorët e Nj.Administrative Gur i 

Zi,  jane në dijeni që ju keni punuar jashtëzakonisht mirë. Kam qënë para dy ditësh në fshatin 

Shëldi. Kam parë një rrug të realizuar shumë mirë, per këtë duaj tju falenderoi për investimet e 

mira  qe sillni ne fshatin tonë. Përsa i përket pastrimit. Pastrimi realizohet mirë. Dua të paraqes 

dy probleme, linjën e energjisë elektrike në dy shkolla, te cilat janë në gjëndie të keqe. Është 

shkolla fillore në hyrje të fshatit Kuç që ka problem me linjën e brëndshme, dhe shkollen 8-

vjecare që është afër Qendrës Shëndetësore që ka problem me linjën e jashtme. Problematikë 

tjetër është rruga e Grenasit e cila ka nevojë të shtrohet. 

z.Fatmir Fusha- Përsa i përket mbeturinave në fshatin Kuç, ka probleme sepse banoret i 

zhvendosin kontinierët, dhe ky problem shkakton papastërti. 

Zj. Voltana Ademi- Kemi një mënyrë për ta zgjidhur këtë problem, por kjo duhet diskutuar. Ne 

kemi bërë xhepa per vendosien e kontinierëve në njësitë e tjera. A jemi në kushtë që duhet ta 

realizojmë xhepa për vendosien e kontinierëve edhe ne fshatin Kuc, Vukatan etj? Kryetarët e 

fshatrave a e marrin përsipër qe të caktojnë vetë se ku është vendi më i përshtatshëm? Sepse 

duke iu caktuar vendi kontiniereve nuk mund ti zhvendosin më. Njëkohësisht ne do ta shikojmë 

më prioritet, nevojat per shtimin e kontiniereve dhe ndërtimin e xhepava. 

Pjerin Marku- Duke pasur parasysh qe në këtë pjesë të rrugës nuk ka trotuare, rruga është e 

ngushtë, banoret e fshatit Kuc kane te drejtë që i zhvendosin kontinierët sepse shkaktojnë 

problem për zonën. Ne e kemi menduar qe të realizojmë mbledhjen e të gjithë kontinierëvë në 

një pikë të madhe në hyrie te fshatit Kuc pasi është një vend qe përshkohet nga të gjithë. 

Zj.Voltana Ademi- Vendimarrien se ku i doni këto kontinierë e keni ju. Të behet vlerësimi dhe të 

më dërgohet mua. 

Shërbimi i ndriçimit rrugor. Pas reformës territoriale me Bashkinë Shkodër janë bashkuar 90 

fshatra. Po e bej këtë per të kuptuar situaten para tre viteve. Ne pak e nga pak kemi filluar të 

bëjmë investime. Një herë nje fshat nje herë nja fshat tjeter sipas prioriteteve. 

Në qoftese ne do të vazhdoimë investimin për vendosien e ndricimit rrugor, cila është rradha e 

prioriteteve? 

z.Alfred Ahmetaj- Une do të kërjoja, plotësimin me ndricuesa nga rruga qe përshkon Qendren 

Shendetësore deri ne qender te fshatit Rragam.  



 
 
 

Z.Pjerin Marku- Po bej një përmbledhje ndricimit rrugorë si njësi. Qe nga viti 2015 deri në këtë 

moment qe flasim, është ndricuar fshati Rrenz me 27 ndricuesa i cili nuk ka pasur ndrucuesa 

fare.Eshte mbuluar me ndricuesa i gjithë fshati Ganjolle.Eshte mbuluar pjesa e qendrës së  fshatit 

Gajtan.Kemi rikonstruktuar rrietin ekzistues në Gurë te Zi dhe gjithashtu kemi shtuar  20 dricues 

te rinj. Problematikë përsa i përket ndricimit janë fshati Rragam dhe Shëldi. 

Zj.Voltana Ademi- Ne paguajme 3 mije leke tarifë ndricimi ne vit. Qe do te thotë se për një 

ndricues të vendosur duhet të paguajnë 32 shtëpi në vit.  Do ju kërkoja që pagesa e taksava të jete 

në nivele me të larta, pasi sa më shumë të paguani aq më shum  perkthime në shërbime do të 

keni. Gjithë këto që u thanë do të merren ne konsideratë duke shikuar mundësit tona sipas 

prioriteteve. 

Do të kalojmë tek Kanalet kulluese: Kush jane prioritet per vitin 2020? 

Sheuqet Muça- Të falenderoi per realizimin e rrugës në kanal. Përsa i përket kanaleve do të ishte 

e nevojshme nderhyrja me skavatora, sepse Pistalli vende vende del nga shtrati dhe permbyt 

tokat. 

z.Alban Sekja- Ne kemi nderhyer tek pjesa e Pistallit, faktikisht ne kemi shkuar 800 m më shum 

se gjatësia e këtij kanali, pasi aty nuk është pjesë e kanalit kollues por është prrua. Aty duhet të 

vendosen prita malore.Teknikisht është e pamujtur të realizohet sepse është një zonë ku nuk 

mund të kalohet me skavator. 

Zj.Voltana Ademi – U hap mjë diskutim persa i përket përmbytjeve të tokave në fshatin Rragam. 

Shtroj pyetjen, a mund të bëjmë gjë për vitin tjeter dhe cfarë mund të bëjmë? 

z.Alban Sekja- duhet bërë një studim të situatës, dhe njëkohësisht të shikojmë mundësit tona. 

Z. Petrit Imeraj- Ne duhet te realizojmë një analizë dhe një studim te hodhësishëm për prronin 

dhe pruriet qe do të vijnë. Do ju paraqesim ju një raport ku  do të shikojmë formën në raport me 

mudësit tona financiare, në raport me çfarë natyra na lejon dhe cilat duhet të jenë ndërhyerjet më 

të mundshme, në mënyrë qe të fillojme të parandalojmë këtë fenomen. 

Zj.Voltana Ademi- Koha ime për të marrë një vendim është e shkurtër. Ne në Tetor duhet të 

paraqesim projekt-vendimin në Keshill Bashkiak. Duhet parashikuar a do vendosim para për të 

realizuar këtë punë. Duhet të shikojmë, a kemi mundësi financiare apo skemi. 

Z. Petrit Imeraj- Do të angazhohem që ta realizojmë përpara tetorit, pasi është shumë e 

rendësishme kjo situatë për këta banorë. 

Zj.Voltana Ademi- A kemi ndonjë emergjencë përsa i përket kanaleve kulluese përveç këtij plani 

që kemi ne? 



 
 
 

z.Alban Sekaj- Kemi një situate tillë që duhet të realizohet. Bëhet fjalë për kanalin vaditës në 

Gajtan. Kemi bërë një projekt, por zbatimi në atë periudhe u bë i pamuajtur për disa shkaqe 

teknike. Mendojmë që tani nuk mund ta hapim këtë kanal vaditës por do të mund ta realizojmë 

në muajin Mars të vitit 2020. 

Pjerin Marku- Është emergjencë pjesa që është shëmbur në fshatin Corraj, dhe ajo qe paraqiti z. 

Alban Sekaj. 

z.Aurel Lazri- Duke pasur parasysh se nje pjesë e mirë e kanaleve janë pastruar, do ju propozoja 

që të rishikohet taksa e tokës, pasi 160 lëkë për 1 dylym në vit është shumë e ulët. 

Zj.Voltana Ademi- Kalojmë tek shkollat. Kemi një situatë të mirë nëpër shkolla. Investimet tona 

kryesisht kanë qënë investimet ne tualet, sidomos në hidroizolimet. Shkolla e Gurit të Zi është 

bërë shumë e mirë, janë bërë kënde sportive etj. 

Nuk e di sa para do të kemi për riparime të tjera nëpër shkolla, por do të doja të dëgjoja cilat janë 

nevojat që ju keni sipas prioriteteve 

Z. Pjerin Marku- Siç jemi në dijeni është bërë investim te gjimnazi i Gurit të Zi, është një 

investim që të gjithë krenohemi për ato ambjente qe janë realizuar aty. Në pa mundësi të ardhjes 

së drejtoreshës së shkollës në këtë takim, kam dy pyetje të adresuara nga ana e saj. Kerkesa e saj 

është vendosja e një roje objekti. Vendosja e një pastueseje për pastrimin e shkollës. 

Këto kërkësa realisht i kemi nga të gjithë  drejtuesit e shkollave sa herë që ne kontaktojmë më 

ato. 

Salla- Përsa i përket pastrimit në Fshatin Mazrrek, paguajmë taksa por ky shërbim nuk 

realizohet. 

Zj. Voltana Ademi – Nëqoftëse ky shërbim nuk ofrohet tek ky fshat, të më bëhet lista e familjeve 

qe banoinë në këtë fshat, në mënyrë që që bëhët propzim ne Këshillin Bashkiak për heqjen e 

kësaj takse. 

Nëqoftëse ne duhet të vazhdojmë me realizu investimet në rrugë, në varësi të fondeve që ne kemi 

në dispozicion. Cilat janë prioritetet që ju mendoni për të investuar? 

Zj.Gerta Kelaj- Kërkesa ime është që të ndërtohet një rampë për para/tetrplegjikët te zyra ime. 

Edhe kjo kategori ka nevojë si gjithë qytetarët e tjerë. 

z.Isak Bajrami- Përsa i përket invetimeve në rrugë, fshati Juban ka nevojë për ndërhyerje dhe 

konkretisht tek rruga e Qinarit dhe që mbaron në fund te kodrës. 

z.Jozef Ndoci- Shumë e rëndësishme është ndërtimi i rrugës që vazhdon  nga Ura e Kirit dhe 

përfundon në fshatin Vukatan. Kjo është një rrugë që shkon deri ne fshatin Mjedë, por të 

shikohet mundësia qe të rregullohet deri në fshatin Ganjollë. 



 
 
 

Z. Kolë Marku- Kërkoj që të futet ne prioritet rruga Rrenzë- Bardhaj. 

Zj. Voltana Ademi- Dua t`iu them dicka. 

 Prioriteti që do të ndahen paratë për investime janë: 

1.Numri i perfituesve. 

2.Shkalla e amortizimit të rrugës.  

Duhet te jemi të qarte, sepse ne nuk mund të investojmë në rrugë më shumë km. Investime te 

medha me taksa tonat është e pamundur të realizohen ose duhet të rrisim taksat. Sipas një ligjike 

do të kemi në konsideratë ato fshatra që nuk është bërë investime duke pasur ne konsideratë keto 

prioritete. 

Ne do të vazhdojmë me të njejtin ritëm dhe do të doja që gjithsecili nga ju të jap kontributin e tij. 

Këto që u thanë ne do të përpiqemi ti transmetojmë në Këshillin Bashkiak. 

Nëse nuk kemi më gjë për të shtuar, unë ju falenderoj për pjesmarrjen tuaj në këtë takim, dhe për 

mendimet e çmuara qe na dhatë. 

 

 

Takimi mbyllet në oren 14.15 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


