
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

SHERBIMI SOCIAL 

PROCES VERBAL I KESHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PER 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 

1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për 

financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit 

buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.7 datë 28.02.2018 “Për 

procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit plotesues të 

Ministrisë së Financave nr. 6/1 datë 28.2.2018 “Për përgatitjen e buxhetit vendor” shoqëruar me 

anekset, Bashkia Shkoder organizoi sot date 29.05.2018 ora 11:30 ne ambjentet e Bibliotekes “Marin 

Barleti”, keshillim me publikun per: 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

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. 

Takimi fillon me pak vonesë pasi ishte e organizuar edhe një dëgjesë tjetër publike. 

Hap takimin Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, Z. Filip Vila. 

Ju kërkoj ndjesë për vonesën time, por isha në një dëgjesë tjetër publike e cila sapo përfundoi.  Jemi 

këtu për të ndarë  me ju çfarë kemi realizuar dhe çfarë kemi planifikuar për  tre vitet e ardhshme. Në 

vitin 2015 u miratua Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”  i cili për herë të pare bën përgjegjëse 

bashkitë për krijimin e shërbimeve sociale në nivel vendor dhe në zbatim të këtyre funksioneve në vitin 

2016 u krijua Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Në të kaluarën komuniteti 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/


ishte i zbuluar dhe shërbimet sociale ofroheshin vetem nga shoqatat. Sot përveç shoqërisë civile edhe 

pushteti vendor ofron shërbime sociale në komunitet. Për të qënë më afër komunitetit u krijuan 

Qendrat Komunitare Për Familjen si mënyra më e mirë e ofrimit të shërbimeve sociale në komunitet. Në 

dhjetor të vitit 2016 u hap në lagjen nr. 5 “Mar Lula” qendra e parë komunitare për familjen. Me pas u  

vijua me hapjen e këtyre qendrave  në të gjithë lagjet e qytetit dhe në njësitë administrative, për të 

arritur në 10 sot, nga të cilat 5 janë në qytet dhe 5 në njësitë administrative. Për vënien në funksion të 

këtyre qendrave janë shfrytëzuar ndërtesat/asetet që Bashkia Shkodër kishte ekzistente . Sot shërbimet 

ofrohen në komunitet. Ne kemi staf të qëndrueshëm në pjesën më të madhe të qendrave, por 

gjithashtu kemi krijuar skuadra lëvizëse të cilat ofrojnë shërbime në ditë të caktuara edhe në zonat e 

tjera. 

Kemi bërë rikonstruksionin e konviktit të shkollës Pyjore duke e shndërruar në banesa sociale. Janë 

ndërtuar 26 banesa sociale për jetimët  e Bashkisë Shkodër. 

Arritje është ndërtimi i të  parës qendër rinore publike për Bashkinë Shkodër,në kuadër të projektit “Yes 

Future” qendër e cila do të jetë totalisht në funksion dhe e hapur për të rinjtë. Do të ketë laboratorë 

biznesi, muzike, art, sallë vallëzimi, teatër, kinema, hapësira për workshop, seminare dhe konferenca, 

kurse të ndryshme.  

Po merr formë përfundimtare dhe për pak do të kemi inagurimin e qendrës multifunksionale për 

komunitetin rom e egjiptian, qendër që do të ofrojë një sërë shërbimesh për këtë komunitet.   

Projektet e të ardhmes janë të shumta. 

Qendra multifunksionale në Shtoj të Vjetër, do të ofrojë shërbime për banorët e njësisë administrative 

Rrethina, si njësia më e madhe e Bashkisë Shkodër. Punimet do të fillojnë gjatë muajit tjetër. Investimi 

bëhet në bashkëpunim me World Vision. Në ambjentet e saj do të ndodhet qendra komunitare dhe 

qendra shëndetësore . 

Rikonstruksioni i ish shkollës Veterinare dhe kthimi i saj në një qendër multifunksionale për zonën do të 

jetë sfida jonë më e madhe. Po punojmë për gjetjen e donatorëve të mundshëm. 

Shtëpitë familje janë një sfide jo e vogël. Do të ndërtohet e para shtëpi familje publike në qytetin e 

Shkodrës. Do të jetë sfidë administrimi i kësaj shtëpi familje, por fatmirësisht kemi shembullin e mirë e 

shtëpive familje jopublike që operojnë në Bashkinë e Shkodrës. Aktualisht jemi në proces të marrjes së 

lejes së ndërtimit sepse projekti në letër është ekzistent. 

Një qendër shërbimesh për autizimin është një sfidë tjetër e jona. Është e vështirë hapja e një qendre në 

shërbim të tyre. Po mendojmë të shfrytëzojmë hapësirat e shkollës “Edit Durham” në katin e sipërm. 

Shkolla “Edith Durham” është e kryer dhe duke pasur një numër të vogël nxënësish ne  shfrytëzuam 

ambjentet e katit të dytë duke i kthyer në kopsht. Brenda dy viteve të fundit janë ndërtuar dy kopshte të 

reja për Bashkinë Shkodër, pas gati 30 viteve pa u ndërtuar asnjë kopsht i ri. Aktualisht po mendojmë 

rikonstruksionin e palestrës së kësaj shkolle me qëllim kryerjen e aktiviteteve të ndryshme sportive edhe 

pas orarit shkollor.  



 Pyetje, diskutime 

Zj.Valbona Doci- Do doja të dija si ofrohen shërbimet lëvizëse. 

Z.Filip Vila, Drejtor i Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik- Në bashkëpunim me 

administratorët shoqërore të ndihmës ekonomike bëjnë vlerësime edhe punonjësit tone duke bërë të 

mundur menaxhimin e rasteve dhe fuqizimin social-ekonomik të familjeve. Prioriteti ynë mbetet 

gjithmonë familja.  Fatkeqësisht shërbimet kushtojnë dhe ne nuk kemi një fond social për ofrimin e 

këtyre shërbimeve nga Pushteti Qëndror.  

Zj.Valbona Doci- A është menduar dicka edhe për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe jo vetëm për ata me 

autizem? Kjo do ishte edhe një ndihmë për familjet që kanë në përbërje fëmijë me aftësi të kufizuar. 

Z.Filip Vila, Drejtor i Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik- Tek godina e QKPF Dajc 

hapësira është e madhe dhe mendojmë të shfrytëzojmë ambjentet për rehabilitimin e fëmijëve me 

aftësi të kufizuar. 

 Zj.Donika Selimi- Ndër këto 5 qendra komunitare, a do ishte mirë të ishte edhe një ambjent për moshat 

e treta? Është e nevojshme që të ketë një qendër që i kushtohet moshës së tretë. 

Z.Filip Vila, Drejtor i Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik- Në qendrën komunitare për 

familjen Nr.4 kemi një dhomë e cila është e përshtatur për të ofruar shërbime për moshën e tretë . 

Përveç kësaj  në ambjentet ku kemi hapësira të mëdha, mundohemi t’i projektojmë këto hapësira të reja 

edhe për ketë moshë. 

Zj.Donika Selimi- Do doja të jepja një sugjerim. Bashkia Shkodër ofron gjithë këto shërbime e megjithatë 

njerëzit në njësitë administrative nuk janë të informuar për shërbimet që ofrohen. Ju duhet patjetër t’i 

informoni ndoshta duke vendosur postera në njësi ku të tregoni për çdo shërbim që ofrohet nga Bashkia 

ose të realizoni  fushata informuese.  

Z.Filip Vila, Drejtor i Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik -Faleminderit për sugjerimin. 

Është një ide që do e kemi në konsideratë.  Ne e dimë që kemi shumë për të bërë në promovimin e 

punës që bëjmë. Bëhet shumë dhe dihet pak.  

Ju falenderoj për kohën tuaj si dhe për idetë.  

 

Takimi mbyllet në orën 13:10. 

Mbajti proces -verbalin, datë 29.05.2018 

Jasmina Gercari 

 

 



 

 



 



 



 



 


