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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

KËSHILLI BASHKIAK                                                                                                           

Nr.______ Prot                                                                      Shkodër, më  ____.04.2021 

 

N J O F T I M  

Për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak 

 

Të nderuar këshilltarë,  

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, 

Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“ Aktit 

Normativ nr.3, datë 15.03.2020 ”Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë 

kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”,i ndryshuar njoftoj 

thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër online, ditën e marte, datë 20 Prill 

2021, ora 17:00, me rend dite si më poshtë: 

 

1. Pr/ Vendim “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën 

ekonomike deri në 6% për muajin Mars 2020”  

2. Pr/ Vendim “Për miratimin e listës përfundimtare të përfituesve për programin e 

banesave sociale të ngritura për komunitetin rom në zbatim të projektit 

“Rikonstruksioni i godinave në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore për 

strehim social (ndërtim i ri godina me kontenier 1+1 dhe 2+1)” 

3. Pr/ Vendim “Dhënie pëlqimi për dhënie me qira në favor të subjektit Restorant 

Pizzeri Italia, të një sipërfaqe prej 27 m2 nr.pasurie 4/254, ZK 8594, Vol 9, faqe 83, 

në pronësi të Bashkisë Shkodër” 

 

4. Pr/Vendim: “Për një ndryshim në VKB nr.63, datë 28.12.2020 Për miratimin e 

buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2021-2023 të 

Bashkisë Shkodër” 

 

5. Diskutime jashtë rendit të ditës 
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Grafiku i mbledhjeve të komisioneve 

 

Nr. Komisione Dita Data Ora 

1 Komisioni i çështjeve ligjore E hënë 19.4.2021 12:00 

2 Komisioni i buxhetit E hënë 19.4.2021 13:00 

3 Komisioni i çështjeve sociale E hënë 19.4.2021 14:00 

 

 

Duke ju falenderuar,  

 

 

                                                                                                                    K R Y E T A R E 

  

 

   ________________ 

                                                                                                                     Brisela KADIJA 
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