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HYRJE

Projekti “40 premtime, 10 bashki” është mbështetur
nga National Endowment for Democracy (NED) dhe
i implementuar nga Qendra Faktoje. Projekti synon
monitorimin e dhjetë bashkive sa i përket mbajtjes
së premtimeve dhe transparencës. Bashkitë në të
cilat është shtrirë projekti janë Shkodra, Lezha,
Kukësi, Elbasani, Belshi, Korça, Pusteci, Vlora, Fieri
dhe Patosi. Në monitorimin e këtyre bashkive
janë përfshirë gazetarë lokalë, si edhe aktivistë të
shoqërisë civile.
Për secilën nga bashkitë e sipërpërmendura janë
përzgjedhur 4 premtime nga kryebashkiakët aktualë
gjatë fushatës së fundit elektorale për zgjedhjet
vendore. Këto premtime janë monitoruar në bazë
të një metodologjie analitike që përfshin analizën
buxhetore, monitorimin e prokurimit publik dhe
vëzhgimet në terren. Nga ana tjetër, transparenca
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dhe konsultimi publik janë të rregulluara nga
kuadri ligjor dhe nënligjor në vendin tonë, por
gjejnë gjithashtu mbështetje direkte edhe në
standardet ndërkombëtare. Duke qenë se në bazë
të legjislacionit vendas, çdo institucion publik duhet
të zbatojë programin e transparencës, projekti ka
monitoruar se sa zbatohet ky program nga bashkitë
e përfshira në projekt.
Ky raport synon që të përcjellë të dhëna lidhur me
monitorimin e mbajtjes së premtimeve të bëra nga
kryebashkiakët aktualë dhe zbatimin e programit
të transparencës nga dhjetë bashki të vendit.
Në raport do të gjeni metodologjinë e përdorur,
gjetjet e detajuara për secilën prej tyre dhe disa
rekomandime për përmirësimin e llogaridhënies
dhe zbatimin e parashikimeve ligjore në lidhje me
transparencën.
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TRANSPARENCA

METODOLOGJIA
Detyrimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që
lidhen me procesin e konsultimit publik dhe zbatimin
e transparencës janë identifikuar nëpërmjet analizës
së kuadrit ligjor përkatës. Organizimi dhe funksionimi
i njësive të vetëqeverisjes vendore është i rregulluar
në Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,
ndërsa detyrimet e tyre për procesin e konsultimit
publik dhe zbatimin e transparencës rregullohen
më tej nga Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e
informimit” dhe Ligji Nr.146/2014 “Për njoftimin
dhe konsultimin publik”. Nga parashikimet e këtyre
tre ligjeve janë gjeneruar edhe 15 indikatorët për të
cilët janë monitoruar dhjetë bashkitë e vendit:
INDIKATORI 1: Caktimi dhe publikimi i një personi
si koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik,
i cili është përgjegjës për bashkërendimin
dhe administrimin e përgjithshëm të punës
për garantimin e së drejtës së njoftimit e të
konsultimit publik;
INDIKATORI 2: Konsultimi i buxhetit vjetor 2021
të bashkisë;
INDIKATORI 3: Konsultimi i paketës së taksave
dhe tarifave vendore;
INDIKATORI 4: Konsultimi i tjetërsimit të pronave
të bashkisë;
INDIKATORI 5: Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për konsultimin publik
në faqen e internetit apo në stendën e njoftimeve
publike të bashkisë;

INDIKATORI 6: Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike nga këshilli
bashkiak në faqen e internetit apo në stendën
e njoftimeve publike të bashkisë ;
INDIKATORI 7: Njoftimi paraprakisht i datës dhe
orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak në faqen
e internetit apo në stendën e njoftimeve publike
të bashkisë;
INDIKATORI 8: Njoftimi paraprakisht i datës dhe
orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit
bashkiak në faqen e internetit apo në stendën
e njoftimeve publike të bashkisë;
INDIKATORI 9: Përcaktimi dhe publikim i të
dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e
Informimit;
INDIKATORI 10: Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e internetit të bashkisë;
INDIKATORI 11: Publikimi i strukturës organizative
të bashkisë;
INDIKATORI 12: Publikimi i buxhetit vjetor 2020
të bashkisë;
INDIKATORI 13: Publikimi i vendimeve të Këshillit
Bashkiak;
INDIKATORI 14: Publikimi i procesverbaleve të
mbledhjeve të këshillit bashkiak;
INDIKATORI 15: Publikimi i urdhërave dhe
vendimeve të kryetarit të bashkisë.
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Të dhënat e këtij raporti për monitorimin e 15
indikatorëve janë mbledhur nga gazetarët në
terren. Gazetarët zhvilluan paraprakisht takime
informuese me ekspertët të cilët punuan me
identifikimin e indikatorëve dhe ekspertin ligjor,
për t´u informuar dhe për të marrë shpjegimet
përkatëse për të gjithë indikatorët, bazën ligjore të
tyre dhe mënyrën e monitorimit. Pas këtij procesi
informues dhe sqarues me gazetarët, këta të fundit
duke pasur informacionin e duhur mbi indikatorët,
mbi parashikimet ligjore të detyrimeve të bashkive
për realizimin e tyre dhe burimet nga mund të
merrnin informacion për secilin prej tyre, kanë
analizuar faqet zyrtare të internetit të bashkive
dhe kanë monitoruar stendat e njoftimeve publike
të bashkive, si një mënyrë tjetër alternative që
përdorin bashkitë për komunikimin me qytetarët.
Gjithashtu gazetarët kanë ndjekur drejtëpërdrejtë
mbledhjet e këshillit bashkiak, fizikisht dhe/ose
online sipas rasteve përkatëse. Një burim tjetër i
përdorur nga gazetarët për mbledhjen e të dhënave
është komunikimi i drejtëpërdrejtë me bashkinë,
duke kërkuar informacion.
Përveç këtij monitorimi të gazetarëve, të dhjeta
bashkive të monitoruara i është dërguar shkresë
zyrtare në dt .15 shkurt 2021 duke i kërkuar
informacionin dhe dokumentacionin përkatës për
indikatorët e mësipërm të cilët lidhen me konsultimin
e akteve të miratuara dhe njoftimet që duhet të
realizohen në kuadër të zhvillimit të konsultimit
publik. Pavarësisht detyrimit ligjor të parashikuar
në nenin 15, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e
informimit” ku parashikohet se institucionet duhet
të kthejnë përgjigje brenda 10 ditëve pune nga dita
e dorëzimit të kërkesës, 5 bashki nuk u përgjigjën.1
Për të bërë një renditje të bashkive të përfshira në

projekt sa i përket transparencës, për secilin nga
indikatorët e sipërpërmendur, atyre u është alokuar
nga 1 pikë për një total prej 15 pikësh për ato bashki
që plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore.

PARASHIKIMET LIGJORE TË
INDIKATORËVE TË MONITORUAR
Indikatorët e monitoruar për dhjetë bashkitë e
vendit janë gjeneruar nga parashikimet ligjore
përkatëse të cilat rregullojnë njësitë e vetëqeverisjes
vendore, procesin e konsultimit publik dhe
transparencën. Konkretisht janë Ligji Nr. 139/2015
“Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji Nr. 119/2014
“Për të drejtën e informimit” dhe Ligji Nr.146/2014
“Për njoftimin dhe konsultimin publik”.
Ligji Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin
publik” rregullon procesin e konsultimit publik,
për të siguruar transparencën, gjithëpërfshirjen
dhe realizimin në kohë të veprimeve. Ky konsultim
publik, për të siguruar përfshirjen në procesin
e vendimmarrjes zhvillohet për projektakte si
projektligje, dokumente strategjike kombëtare dhe
lokale, si dhe politika me interes të lartë publik.
Parashikimet ligjore të parashikuara në këtë ligj,
zbatimi i të cilave është monitoruar për bashkitë janë:
Caktimi dhe publikimi i një personi si
koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik,
i cili është përgjegjës për bashkërendimin
dhe administrimin e përgjithshëm të punës
për garantimin e së drejtës së njoftimit e të
konsultimit publik;2
Konsultimi i buxhetit vjetor 2021 të bashkisë3

1 Shkresa e dërguar gjendet bashkëlidhur këtij Raporti në Aneksin 1.
2 “Çdo organ publik cakton një person si koordinator të njoftimit dhe konsultimit publik, i cili është përgjegjës për bashkërendimin dhe
administrimin e përgjithshëm të punës për garantimin e së drejtës së njoftimit e të konsultimit publik, të parashikuar nga ky ligj”, Neni 10,
ligji Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”
3 “Ky ligj rregullon procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projektdokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore,
si dhe politikave me interes të lartë publik”, Neni 1, ligji Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Detyrimi për këtë këshillim
e konsultim buron edhe nga parashikimet e ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, konkretisht nenet 18 dhe 54 të këtij ligji.

6

SHKODËR

KUKËS

LEZHË

RAPORT MONITORIMI

ELBASAN

BELSH

TRANSPARENCA E 10 BASHKIVE DHE MATJA E 40 PREMTIMEVE TË KRYEBASHKIAVE

PUSTEC

FIER

PATOS

KORÇË

VLORË

Konsultimi i paketës së taksave dhe tarifave
vendore4
Konsultimi i tjetërsimit të pronave të bashkisë5
Vendosja e njoftimeve për organizimin e
seancave për konsultimin publik në faqen e
internetit apo në stendën e njoftimeve publike
të bashkisë6
Vendosja e njoftimeve për organizimin e
dëgjesave publike në faqen e internetit apo në
stendën e njoftimeve publike të bashkisë 7
Njoftimi paraprakisht i datës dhe orës së
mbledhjeve të këshillit bashkiak në faqen e
internetit apo në stendën e njoftimeve publike
të bashkisë8
Njoftimi paraprakisht i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak
në faqen e internetit apo në stendën e njoftimeve
publike të bashkisë9

Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
rregullon të drejtën e njohjes me informacionin
që prodhohet ose mbahet nga autoritetet publike.
Parashikimet ligjore të tij, zbatimi i të cilave është
monitoruar për bashkitë janë konkretisht:
Përcaktimi dhe publikimi i të dhënave të
Koordinatorit për të Drejtën e Informimit10
Publikimi i Programit të Transparencës në faqen
e internetit të bashkisë11
Publikimi i strukturës organizative të bashkisë12
Publikimi i buxhetit vjetor 2020 të bashkisë13
Publikimi i vendimeve të Këshillit Bashkiak14
Publikimi i procesverbaleve të mbledhjeve të
këshillit bashkiak15
Publikimi i urdhërave dhe vendimeve të kryetarit
të bashkisë16

4 Po aty.
5 Po aty.
6 “Njoftimi për projektaktet që do t’i nënshtrohen procedurës së konsultimit publik bëhet nëpërmjet regjistrit elektronik. Në rastet kur organi
publik e konsideron të nevojshme, njoftimi mund të kryhet edhe në një apo disa nga format e mëposhtme: a) me postë elektronike; b) me
lajmërim publik, i cili afishohet në ambientet e organit publik inicues; c) me një lajmërim në mediat audiovizive kombëtare, rajonale ose
lokale; ç) me botimin në gazeta lokale ose në dy gazetat më të lexuara në nivel kombëtar. 2. Marrja e komenteve dhe rekomandimeve në
procesin e konsultimit publik kryhet në një nga format e përmendura më sipër, si dhe në raste të caktuara në formë verbale dhe/ose me
shkrim e të regjistruara në procesverbalin e takimeve publike”. Neni 1, ligji Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.
7 Po aty.
8 “Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim brenda territorit të njësisë vendore dhe në media
të aksesueshme në njësinë vendore dhe përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes”, neni 17, ligji nr.139/2015 “Për
vetëqeverisjen vendore”. Përvec parashikimit në këtë ligj, dy indikatorët e fundit janë analizuar edhe në këndvështrimin e zhvillimit të
konsultimit publik, ku nëpërmjet mbledhjeve të këshillit bashkiak e komisioneve, bashkia këshillohet me qytetarët.
9 Neni 54 i ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” parashikon se Këshilli bashkiak zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe
miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet. Komisioni si një nga strukturat e këshillit bashkiak ka të njëjtat detyrime kundrejt
qytetarëve të njësisë, për më tepër që këshilli bashkiak ka për detyrë këshillimin me bashkësinë për krijimin e këtyre komisioneve sipas
parashikimeve të neneve 18 dhe 54/a të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
10 “Për zbatimin e këtij ligji, me qëllim bashkërendimin e punës për garantimin e së drejtës së informimit, autoriteti publik cakton një prej
nëpunësve si koordinator për të drejtën e informimit”, Neni 10, ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
11 “Në përputhje me programin e transparencës së miratuar për çdo autoritet publik, këto të fundit përgatitin paraprakisht, në formate
lehtësisht të kuptueshme dhe të aksesueshme, si dhe vënë në dispozicion të publikut në faqen e tyre në internet kategoritë e mëposhtme
të informacionit: a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik; b) tekstet e plota:.. të akteve
nënligjore; e) të dhëna për buxhetin”, Neni 7, ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
12 Po aty
13 Po aty
14 Po aty. Zbatimi i parashikimeve të ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” referohet për detyrimin e publikimit të akteve të këshillit
bashkiak drejtëpërdrejtë nga ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” në nenin 18. Në këtë nen parashikohet gjithashtu se aktet e
këshillit bashkiak publikohen në faqen zyrtare të internetit dhe afishohen në vende publike.
15 Po aty
16 Po aty
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GJETJET PËR SECILËN PREJ BASHKIVE
BASHKIA BELSH

Për Bashkinë Belsh janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 1 dhe 1.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
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Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Belsh e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
një personi si koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Belsh nuk e ka konsultuar me qytetarët buxhetin vjetor
2021 të Bashkisë. Nga vëzhgimi i faqes së internetit dhe nga stendat
e njoftimit, nuk janë publikuar njoftime për zhvillimin e proceseve
konsultuese për buxhetin vjetor 2021 të Bashkisë.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Belsh nuk e ka konsultuar me qytetarët paketën e taksave
dhe tarifave vendore. Nga vëzhgimi i faqes së internetit dhe i
stendave të njoftimeve nuk janë konstatuar realizime aktivitetesh për
përmbushjen e këtij detyrimi.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Nga vëzhgimi i faqes së internetit dhe i stendave të njoftimeve
nuk janë konstatuar realizime aktivitetesh për përmbushjen e këtij
detyrimi. Faktikisht, Bashkia mund të mos ketë realizuar tjetërsime
pronash. Kërkesës për informacion mbi këtë çështje, bashkia nuk iu
përgjigj, ndaj po e cilësojmë si indikator të parealizuar.

5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Belsh nuk ka të publikuar në internet njoftimin për zhvillimin
e një seance publike, por i takon Dhjetorit 2017. Nuk ka njoftime për
zhvillim të seancave publike në një periudhe të mëvonshme.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Belsh nuk ka vendosur në stendat e njoftimeve dhe nuk
ka publikuar në faqen zyrtare të internetit, njoftime lidhur me
zhvillimin e dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën
e njoftimeve publike

Bashkia Belsh ka vendosur në stendat e njoftimeve, njoftime
paraprake lidhur me zhvillimin e mbledhjeve të këshillit bashkiak.
Këto njoftime nuk gjenden në faqen zyrtare të internetit.

8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve
të Këshillit Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Belsh ka vendosur në stendat e njoftimeve, njoftime
paraprake lidhur me mbledhjet e komisioneve të këshillit bashkiak.
Këto njoftime nuk gjenden në faqen zyrtare të internetit.

9

Caktimi dhe publikimi i të
dhënave për Koordinatorin për të
Drejtën dhe Informimin

Bashkia Belsh e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin
e të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të
dhëna janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.
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10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e
internetit të Bashkisë

Bashkia Belsh e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës
Organizative të Bashkisë

Bashkia Belsh e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Belsh e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen
zyrtare të Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës
2019-2020.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Belsh e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Megjithatë, vendimet
më të fundit të publikuara janë ato të miratuara në Maj 2020, duke
mos qenë të përditësuara me vendimet e miratuara në periudhën e
mëvonshme.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Belsh nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin e
procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak.

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të
Bashkisë

Bashkia Belsh nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë

16

Totali i Realizimit

46.6%

BASHKIA ELBASAN

Për Bashkinë Elbasan janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 2 dhe 2.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të
dhënave për Koordinatorin e
Njoftimit dhe Konsultimit Publik

Bashkia Elbasan e ka realizuar pjesërisht detyrimin për realizimin
e procesit të konsultimit publik, pasi në faqen zyrtare të internetit
ka shënuar adresën e e-mailit në të cilën qytetarët mund të
përcjellin mendimet dhe sugjerimet e tyre, konkretisht në adresën
konsultimipublik@elbasani.gov.al. Por nuk ka të publikuar të dhënat
e kontaktit të personit të caktuar si koordinator i njoftimit dhe
konsultimit publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Elbasan ka konsultuar me qytetarët buxhetin vjetor 2021
të Bashkisë nëpërmjet zhvillimit të dëgjesave publike të organizuara
në kuadër të planit të aktiviteteve për takimet mbi “Buxhetimin me
pjesëmarrje” në Bashkinë Elbasan.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Nga vëzhgimi i faqes së internetit dhe i stendave të njoftimeve
nuk janë konstatuar realizime aktivitetesh për përmbushjen e këtij
detyrimi.
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4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Elbasan nuk e ka konsultuar me qytetarët tjetërsimin e
pronave të bashkisë. Faktikisht, Bashkia mund të mos ketë realizuar
tjetërsime pronash. Kërkesës për informacion mbi këtë çështje,
bashkia nuk iu përgjigj, ndaj po e cilësojmë si indikator të parealizuar.

5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Elbasan ka të publikuar në internet njoftime për realizimin
e seancave për konsultim publik, si në rastin e realizimit të këtyre
konsultimeve me praninë fizike të qytetarëve, ashtu edhe me
përcjelljen e mendimeve nëpërmjet postës elektronike. Njoftimet më
të fundit për zhvillimin e këtyre seancave i përkasin Nëntorit 2020
për konsultimin e buxhetit vjetor 2021.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Elbasan nuk ka vendosur në stendat e njoftimeve dhe nuk
publikuar në faqen zyrtare të internetit, njoftime lidhur me zhvillimin
e dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën
e njoftimeve publike

Bashkia Elbasan nuk ka vendosur në stendat e njoftimeve dhe nuk
publikuar në faqen zyrtare të internetit, njoftime paraprake lidhur
me njoftimet për mbledhjet e këshillit bashkiak.

8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve
të Këshillit Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Elbasan nuk e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe
publikimin e të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit.
Këto të dhëna janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të
Bashkisë.

9

Caktimi dhe publikimi i të
dhënave për Koordinatorin për të
Drejtën dhe Informimin

Bashkia Elbasan e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin
e të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të
dhëna janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e
internetit të Bashkisë

Bashkia Elbasan e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës
Organizative të Bashkisë

Bashkia Elbasan e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Elbasan e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen
zyrtare të Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës
2008-2021.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Elbasan e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Vendimet më të fundit të
publikuara janë ato të miratuara në Dhjetor 2020.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Elbasan nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin e
procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të
Bashkisë

Bashkia Elbasan nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë
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BASHKIA FIER

Për Bashkinë Fier janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 3 dhe 3.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të
dhënave për Koordinatorin e
Njoftimit dhe Konsultimit Publik

Bashkia Fier e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
një personi si koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Fier ka konsultuar me qytetarët buxhetin vjetor nëpërmjet
zhvillimit të dëgjesave publike të organizuara.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Fier nuk e ka konsultuar me qytetarët paketën e taksave
dhe tarifave vendore. Nga vëzhgimi i faqes së internetit dhe i
stendave të njoftimeve nuk janë konstatuar realizime aktivitetesh për
përmbushjen e këtij detyrimi.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Nga vëzhgimi i faqes së internetit dhe i stendave të njoftimeve
nuk janë konstatuar realizime aktivitetesh për përmbushjen e këtij
detyrimi. Faktikisht, Bashkia mund të mos ketë realizuar tjetërsime
pronash. Kërkesës për informacion mbi këtë çështje, bashkia nuk iu
përgjigj, ndaj po e cilësojmë si indikator të parealizuar.

5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Fier nuk ka të publikuar në internet apo në stendën e
njoftimeve, asnjë njoftim për organizimin e seancave për konsultim
publik.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Fier publikon njoftime për dëgjesat publike në faqen
Facebook, por jo në faqen e internetit.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën
e njoftimeve publike

Bashkia Fier nuk ka vendosur në stendat e njoftimeve dhe nuk ka
publikuar në faqen zyrtare të internetit, njoftime paraprake lidhur
me njoftimet për mbledhjet e këshillit bashkiak.

8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve
të Këshillit Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Fier nuk ka vendosur në stendat e njoftimeve dhe nuk ka
publikuar në faqen zyrtare të internetit, njoftime paraprake lidhur
me njoftimet për mbledhjet e komisioneve të këshillit bashkiak.

9

Caktimi dhe publikimi i të
dhënave për Koordinatorin për të
Drejtën dhe Informimin

Bashkia Fier e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e të
dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të dhëna
janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e
internetit të Bashkisë

Bashkia Fier e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës
Organizative të Bashkisë

Bashkia Fier e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të strukturës organizative të bashkisë.
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12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Fier e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen zyrtare të
Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës 2016-2021.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Fier nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Fier nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak.

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të
Bashkisë

Bashkia Fier nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë.

16

Totali i Realizimit

40%

BASHKIA KORÇË

Për Bashkinë Korçë janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 4 dhe 4.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
një personi si koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për konsultimin e buxhetit
vjetor 2021 të Bashkisë.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për konsultimin e paketës së
taksave dhe tarifave vendore.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për konsultimin e tjetërsimit të
pronave të bashkisë.

5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për publikimin e njoftimeve për
organizimin e seancave për konsultim publik.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për njoftimin për organizimin e
dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën
e njoftimeve publike

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht të
datës dhe orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak

12
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8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve
të Këshillit Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht të
datës dhe orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak.

9

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin për të Drejtën
dhe Informimin

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të dhëna
janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e
internetit të Bashkisë

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës Organizative
të Bashkisë

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen zyrtare të
Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës 2014-2021.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Korçë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Vendimet më të fundit të
publikuara janë ato të miratuara në Dhjetor 2020.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Korçë nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të Bashkisë

Bashkia Korçë nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë

16

Totali i Realizimit

86.6%

BASHKIA KUKËS

Për Bashkinë Kukës janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 5 dhe 5.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Kukës nuk e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe
publikimin e një personi si koordinator i njoftimit dhe konsultimit
publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për konsultimin e buxhetit
vjetor 2021 të Bashkisë.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për konsultimin e paketës së
taksave dhe tarifave vendore.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Kukës nuk ka pasur procese të tjetërsimit të pronave të
Bashkisë, si rrjedhojë ky indikator nuk gjen aplikim.
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5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Kukës e ka realizuar pjesërisht detyrimin për publikimin
e njoftimeve për organizimin e seancave për konsultim publik,
duke vendosur kalendarin e dëgjesave publike në faqen zyrtare të
internetit, por përcakton në ato njoftime vetëm muajin dhe vitin.
Nuk ka informacione të tjera si dita dhe ora e zhvillimit të seancave
konsultuese.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Kukës nuk e ka realizuar detyrimin për njoftimin për
organizimin e dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën
e njoftimeve publike

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
të datës dhe orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak, duke bërë
publikimet përkatëse në stendën e njoftimeve. Këto njoftime nuk
gjenden të publikuara në faqen zyrtare të internetit.

8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve
të Këshillit Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Kukës nuk e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
të datës dhe orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak

9

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin për të Drejtën
dhe Informimin

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të dhëna
janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e
internetit të Bashkisë

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës Organizative
të Bashkisë

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen
zyrtare të Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës
2020-2021.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Kukës e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Vendimet më të fundit të
publikuara janë ato të miratuara në 25 Janar 2021.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Kukës nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të Bashkisë

Bashkia Kukës nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë. Urdhri
më i fundit i publikuar është miratuar në 3 Nëntor 2015.
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BASHKIA LEZHË

Për Bashkinë Lezhë janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 6 dhe 6.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Lezhë e nuk ka realizuar detyrimin për caktimin dhe
publikimin e një personi si koordinator i njoftimit dhe konsultimit
publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për konsultimin e buxhetit
vjetor 2021 të Bashkisë, përmes publikimit të një pyetësori online.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për konsultimin e paketës së
taksave dhe tarifave vendore.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për konsultimin për tjetërsimin
e pronave të Bashkisë.

5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Lezhë nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin e
njoftimeve për organizimin e seancave për konsultim publik. Njoftimi
më i fundit i publikuar në faqen zyrtare të internetit është i vitit 2016.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Lezhë nuk e ka realizuar detyrimin për njoftimin për
organizimin e dëgjesave publike nga këshilli bashkiak. Në përgjigje të
kërkesës për informacion, Bashkia ka argumentuar se pandemia është
bërë shkak për këtë mungesë, ndonëse konsultimi publik mund të
realizohej në rrugë digjitale si në rastin e buxhetit.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
të datës dhe orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak, duke bërë
në faqen e internetit apo stendën e publikimet përkatëse në faqen zyrtare të internetit.
njoftimeve publike

8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve
të Këshillit Bashkiak në faqen
e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Lezhë nuk e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
të datës dhe orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak

9

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin për të Drejtën
dhe Informimin

Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të dhëna
janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
Transparencës në faqen e internetit zyrtare të internetit të Programit të Transparencës.
të Bashkisë

11

Publikimi i Strukturës Organizative
të Bashkisë

Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen
zyrtare të Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës
2014-2020.
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13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Lezhë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Vendimet më të fundit të
publikuara janë ato të miratuara në Dhjetor 2020.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Lezhë nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të Bashkisë

Bashkia Lezhë nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë. Urdhri
më i fundit i publikuar është miratuar në 3 Nëntor 2015.
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60%

BASHKIA PATOS

Për Bashkinë Patos janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 8 dhe 8.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
një personi si koordinator të njoftimit dhe konsultimit publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për konsultimin e buxhetit
vjetor 2021 të Bashkisë.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Patos nuk e ka realizuar detyrimin për konsultimin e paketës
së taksave dhe tarifave vendore.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Patos nuk ka pasur tjetërsim pronash e rrjedhimisht ky
detyrim ligjor konsiderohet i realizuar.

5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për publikimin e njoftimeve
për organizimin e seancave për konsultim publik.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për njoftimin për organizimin e
dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
të datës dhe orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak, duke bërë
publikimet përkatëse në faqen zyrtare të internetit.

8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve të
Këshillit Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht të
datës dhe orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak

16
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9

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin për të Drejtën
dhe Informimin

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të dhëna
janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e internetit
të Bashkisë

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës Organizative
të Bashkisë

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen zyrtare të
Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës 2019-2021.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të vendimeve të këshillit bashkiak.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Patos e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të Bashkisë

Bashkia Patos nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë.

16
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80%

BASHKIA PUSTEC

Për Bashkinë Pustec janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 7 dhe 7.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë..
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe
publikimin e një personi si koordinator të njoftimit dhe konsultimit
publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Pustec e ka realizuar detyrimin për konsultimin e buxhetit
vjetor 2021 të Bashkisë.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për konsultimin e paketës
së taksave dhe tarifave vendore.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Pustec nuk ka pasur tjetërsim pronash e rrjedhimisht ky
detyrim ligjor konsiderohet i realizuar.

5

Vendosja e njoftimeve për
Bashkia Pustec e ka realizuar detyrimin për publikimin e njoftimeve
organizimin e seancave për
për organizimin e seancave për konsulitm publik, duke bërë njoftimet
konsultimin publik në faqen e
përkatëse në stendën e njoftimeve publike.
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

Statusi
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6

Vendosja e njoftimeve për
Bashkia Pustec e ka realizuar detyrimin për njoftimin për organizimin
organizimin e dëgjesave publike
e dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.
nga Këshilli Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

8

Njoftimi i datës dhe orës së
Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
mbledhjeve të komisioneve të
të datës dhe orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak
Këshillit Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

9

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin për të Drejtën
dhe Informimin

Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe
publikimin e të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit.
Këto të dhëna nuk janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të
Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e internetit
të Bashkisë

Bashkia Pustec e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës Organizative
të Bashkisë

Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të strukturës organizative të bashkisë. E ka të
publikuar në stendë, por jo në faqen zyrtare siç parashikohet në ligjin
përkatës.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Pustec e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Vendimet më të fundit të
publikuara janë ato të miratuara në Dhjetor 2020.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të Bashkisë

Bashkia Pustec nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë
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18

Bashkia Pustec e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht të
datës dhe orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak
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BASHKIA SHKODËR

Për Bashkinë Shkodër janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 9 dhe 9.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin
e një personi si koordinator të njoftimit dhe konsultimit publik.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për konsultimin e buxhetit
vjetor 2021 të Bashkisë.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për konsultimin e paketës së
taksave dhe tarifave vendore.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për konsultimin për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë.

5

Vendosja e njoftimeve për
Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për publikimin e njoftimeve
organizimin e seancave për
për organizimin e seancave për konsultim publik. Njoftimi më i fundit
konsultimin publik në faqen e
i përket datës 21 Janar 2021.
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

6

Vendosja e njoftimeve për
Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për njoftimin për
organizimin e dëgjesave publike
organizimin e dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.
nga Këshilli Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

8

Njoftimi i datës dhe orës së
Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht të
mbledhjeve të komisioneve të
datës dhe orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak
Këshillit Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

9

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin për të Drejtën
dhe Informimin

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin
e të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të
dhëna janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.

10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e internetit
të Bashkisë

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës Organizative
të Bashkisë

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen
zyrtare të Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës
2013-2021.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Vendimet më të fundit të
publikuara janë ato të miratuara në 28 Janar 2021.

Statusi

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
të datës dhe orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak, duke bërë
publikimet përkatëse në faqen zyrtare të internetit.
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14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Shkodër nuk e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të Bashkisë

Bashkia Shkodër e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë. Urdhëri
më i fundit i publikuar është miratuar në 3 Shtator 2020.
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Totali i Realizimit

93.3%

BASHKIA VLORË

Për Bashkinë Vlorë janë monitoruar të gjithë indikatorët sipas metodologjisë së përshkruar më sipër dhe
gjetjet e kësaj Bashkie për secilin prej këtyre indikatorëve janë si më poshtë. Tabelat 10 dhe 10.1, në aneksin
2 përmbajnë informacion të përmbledhur për realizimin e indikatorëve dhe linket përkatëse të faqes zyrtare
të internetit të Bashkisë.
Nr

Indikatori

Komente

1

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin e Njoftimit dhe
Konsultimit Publik

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
një personi si koordinator i njoftimit dhe konsultimit publik. Në faqen
e internetit gjendet emri i Fabiola Deliajt.

2

Konsultimi publik i buxhetit vjetor
të Bashkisë

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për konsultimin e buxhetit
vjetor 2021 të Bashkisë.

3

Konsultimi publik i paketës së
taksave dhe tarifave vendore

Bashkia Vlorë nuk e ka realizuar detyrimin për konsultimin e paketës
së taksave dhe tarifave vendore.

4

Konsultimi publik i vendimeve për
tjetërsimin e pronave të Bashkisë

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për konsultimin për tjetërsimin
e pronave të Bashkisë, konsultimi i fundit i realizuar është në datën 8
shkurt 2020.

5

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e seancave për
konsultimin publik në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për publikimin e njoftimeve për
organizimin e seancave për konsultim publik.

6

Vendosja e njoftimeve për
organizimin e dëgjesave publike
nga Këshilli Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për njoftimin për organizimin e
dëgjesave publike nga këshilli bashkiak.

7

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak
në faqen e internetit apo stendën e
njoftimeve publike

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
të datës dhe orës së mbledhjeve të këshillit bashkiak, duke bërë
publikimet përkatëse në faqen zyrtare të internetit dhe facebook.

8

Njoftimi i datës dhe orës së
mbledhjeve të komisioneve të
Këshillit Bashkiak në faqen e
internetit apo stendën e njoftimeve
publike

Bashkia Vlorë nuk e ka realizuar detyrimin për njoftimin paraprakisht
të datës dhe orës së mbledhjeve të komisioneve të këshillit bashkiak.

9

Caktimi dhe publikimi i të dhënave
për Koordinatorin për të Drejtën
dhe Informimin

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për caktimin dhe publikimin e
të dhënave të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Këto të dhëna
janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë.
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10

Publikimi i Programit të
Transparencës në faqen e internetit
të Bashkisë

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të Programit të Transparencës.

11

Publikimi i Strukturës Organizative
të Bashkisë

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të strukturës organizative të bashkisë.

12

Publikimi i buxhetit vjetor të
Bashkisë

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të internetit të buxhetit vjetor 2020 të bashkisë. Në faqen zyrtare të
Bashkisë janë publikuar buxhetet vjetore të periudhës 2014-2020.

13

Publikimi i Vendimeve të Këshillit
Bashkiak

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen
zyrtare të vendimeve të këshillit bashkiak. Vendimet më të fundit të
publikuara janë ato të miratuara në Dhjetor 2020.

14

Publikimi i Proces-Verbaleve të
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të procesverbaleve të mbledhjeve të këshillit bashkiak.

15

Publikimi i Urdhërave dhe
Vendimeve të Kryetarit të Bashkisë

Bashkia Vlorë e ka realizuar detyrimin për publikimin në faqen zyrtare
të urdhërave dhe vendimeve të kryetarit të bashkisë. Urdhëri më i
fundit është 12 shkurt 2021.
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Totali i Realizimit

86.6%
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ANALIZË KRAHASUESE
Në tabelën më poshtë janë përmbledhur rezultatet e
monitorimit për të dhjetë bashkitë e monitoruara, të
renditura sipas rezultatit në indeksin e transparencës.
Bashkia me performancën më të lartë është ajo
e Shkodrës me 93.3% e ndjekur nga Bashkia e
Korçës dhe Vlorës, të cilat kanë realizuar kërkesat
Nr

Bashkia

1

Bashkia Shkodër

93.3%

2

Bashkia Korçë

86.6%

3

Bashkia Vlorë

86.6%

4

Bashkia Patos

80.0%

5

Bashkia Kukës

60.0%

6

Bashkia Lezhë

60.0%

7

Bashkia Belsh

46.6%

8

Bashkia Elbasan

46.6%

9
10

Indeksi i Transparencës

Bashkia Fier

40.0%

Bashkia Pustec

40.0%

Sa u përket indikatorëve, vërehet se të dhjeta
bashkitë e monitoruara e kanë publikuar Programin e
Transparencës në faqen e tyre të internetit. Ndërkohë,
nëntë nga dhjetë bashkitë e monitoruara kanë
caktuar dhe publikuar të dhënat për Koordinatorin
për të Drejtën e Informimit, edhe pse vetëm gjashtë
nga dhjetë bashkitë e monitoruara, kanë caktuar
Koordinatorin për Njoftimin dhe Konsultimin Publik.
Bashkitë kanë një performancë të mirë në konsultimin
publik të Buxhetit Vjetor dhe në publikimin e tij në
faqen e internetit. Në këtë mënyrë, nëntë nga dhjetë
bashkitë e monitoruara kanë realizuar konsultime
publike për hartimin e buxhetit dhe e kanë publikuar
buxhetin vjetor 2020. Performanca nuk është aspak
e mirë sa i përket konsultimeve publike për paketën
e taksave dhe tarifave vendore, ku vetëm katër
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e legjislacionit sa i përket transparencës në masën
86.6% duke realizuar 13 nga 15 indikatorët e matur.
Ndërkohë, bashkitë me performancën më të dobët
janë Bashkitë e Pustecit dhe Fierit, të cilat kanë
realizuar vetëm 6 nga 15 indikatorët e matur duke
arritur një rezultat prej 40%.

nga dhjetë bashkitë e monitoruara kanë zhvilluar
konsultime publike për këtë çështje.
Sa i përket transparencës së Këshillit Bashkiak, tetë
nga dhjetë bashkitë e monitoruara kanë njoftuar
datën dhe orën e Mbledhjes së Këshillit, Bashkiak.
Vetëm dy nga dhjetë bashkitë e monitoruara kanë
publikuar Proces-Verbalet e Mbledhjeve të Këshillit
Bashkiak. Nga ana tjetër, shtatë nga dhjetë bashkitë
e monitoruara kanë publikuar Vendimet e Këshillit
Bashkiak dhe vetëm pesë nga dhjetë bashkitë e
monitoruara kanë publikuar njoftime për realizimin
e konsultimeve publike nga ana e Këshillit Bashkiak.
Transparenca është shumë e ulët sa i përket publikimit
të Vendimeve dhe Urdhërave të Kryetarit të Bashkisë.
Vetëm dy nga dhjetë bashkitë e monitoruara i kanë
publikuar urdhërat apo vendimet e Kryetarit.
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MONITORIMI I PREMTIMEVE

Ekipi i Faktoje përzgjodhi katër premtime të bëra
gjatë fushatës elektorale të vitit 2019 për secilën
nga Bashkitë pjesë e projektit për të monitoruar
përmbushjen e tyre (përjashtim bën vetëm bashkia
e Lezhës, me një premtim që lidhet me çështjen
jetike, siç është strehimi pas tërmetit të 26 nëntorit).
Për monitorimin e këtyre premtimeve është ndjekur
metodologjia e mëposhtme:

METODOLOGJIA
Premtimet për shërbimet publike mund të ndahen
në dy grupe të mëdha:

1 Premtimet që lidhen me aktet administrative
mbi uljen apo heqjen e taksave e tarifave apo
për kthimin e një hapësire publike në pedonale,
apo për hapjen e një qendre sociale, kinemaje,
etj.

2 Mbajtja e këtyre premtimeve realizohet përmes
miratimit të akteve administrative ligjore si
Vendimet dhe Urdhërat e Kryetarit të Bashkisë
dhe Vendimet e Këshillit Bashkiak. Disa prej
këtyre premtimeve kanë efekte financiare dhe
për këtë duhet analizuar edhe buxheti për të
parë nëse janë parashikuar fonde për ngritjen e
një strukture të re;
Premtimet që lidhen kryesisht me
infrastrukturën publike që përbëjnë detyrat dhe
kompetencat kryesore të bashkive si ujësjellësi
dhe kanalizimet, rrugët dhe hapësirat e gjelbra,
shkollat dhe kopshtet, qendrat shëndetësore,

qendrat sociale dhe godinat e tjera publike, etj.
Mbajtja e këtyre premtimeve lidhet ngushtësisht
me buxhetin e bashkive.
Për të analizuar dhe dokumentuar mbajtjen e
këtyre premtimeve fillimisht duhet parë nëse
ato janë përfshirë në buxhetin e Bashkisë, më
saktësisht në “Shpenzimet Kapitale” apo në
“Shpenzimet e Mirëmbajtjes”.
Megjithatë, edhe nëse janë përfshirë në buxhet,
nuk do të thotë se premtimet do të mbahen, pasi
bashkitë pothuajse gjithmonë nuk i përmbahen
angazhimeve të buxhetit. Prandaj është me
rëndësi që të shihet edhe nëse një bashki ka
bërë ose planifikon të bëjë prokurimin publik
për projektin në fjalë. Plani i prokurimeve mund
të shihet në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik.
Vlen të theksohet se realizimi i disa prej
këtyre premtimeve mund të bëhen edhe në
bashkëpunim apo me ndihmën e institucioneve
të tjera, si Ministritë e Linjës, psh, Ministria e
Shëndetësisë për qendrat shëndetësore apo
AKUM për ujësjellësat apo landfillet. Prandaj
është e rëndësishme që të studiohen edhe
buxhetet dhe prokurimet e këtyre institucioneve
për të parë nëse e kanë përfshirë këtë projekt
apo jo. Si rrjedhim, në bazën e të dhënave
parashikohet të ekzistojë edhe seksioni
“Institucion tjetër i përfshirë” për të identifikuar
dhe monitoruar edhe këto institucione që
mund të financojnë plotësisht apo bashkëfinancojnë me bashkitë implementimin e këtyre
projekteve.
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Indikatorët që u maten, sa u takon Shërbimeve
Publike, janë:

1 Vendimet dhe Urdhërat e Kryetarit të Bashkisë;
2 Vendimet e Këshillit Bashkiak;
3 Buxheti;

2 Analiza e Planit të Prokurimeve;
3 Dërgimi i kërkesave për informacion pranë
bashkive;

4 Realizimi i vizitave në terren për të parë gjendjen
nga afër.

4 Plani i Prokurimeve;
5 Lista e Kontratave të Shpallura;

PREMTIMET E MONITORUARA

6 Buxheti i Institucioneve të tjera të Përfshira dhe
plani i tyre i prokurimeve.

Premtimet e përzgjedhura për secilën nga Bashkitë
e përfshira në projekt janë si më poshtë.

PROJEKTET E MËDHA
BASHKIA BELSH

Projektet e mëdha përfshijnë projekte që kërkojnë
një financim shumë të madh krahasuar me buxhetin
e një bashkie dhe kërkojnë domosdoshmërisht
përfshirjen dhe financimet e Qeverisë Qendrore. Në
këto projekte përfshihen Autostradat dhe Rrugët
Kombëtare, Portet, Aeroportet dhe Terminalet,
Spitalet, Teatrot, Stadiumet, etj.
Këto projekte, pavarësisht se mund të jenë
premtuar nga Kryebashkiakët, faktikisht janë
jashtë kompetencave të Bashkisë. Por, premtimi i
kryetarëve mund të lidhet edhe me lobimin pranë
Qeverisë apo Ministrive për financimin e këtyre
projekteve. Prandaj, për monitorimin e realizimit të
këtyre premtimeve duhet të monitorohet buxheti
dhe plani i prokurimeve i institucionit qendror e jo
i bashkisë.
Indikatorët që u maten, sa u takon Projekteve të
Mëdha, janë:
Buxheti i Institucioneve qëndrore në varësi të fushës,
si psh. Ministrisë së Shëndetsisë për spitalet, FSHF/
MASR për stadiumet, FSHZH apo ARRSH për rrugët,
etj.
Për monitorimin e realizimit të këtyre premtimeve,
Ekipi i Faktoje ndërmori hapat e mëposhtme:

1 Analiza e buxhetit të bashkive;
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Ndërtimi i qendrave shëndetësore në zonat
rurale;
Rikonstruksioni i kopshteve dhe shkollave;
Ndërtimi i ujësjellësit në Belsh;
Rikonstruksioni i qendrës së qytetit dhe kurorës
së gjelbër.

BASHKIA ELBASAN

Realizimi i investimeve në Gjinar;
Monitorimi i ndotjes dhe shtimi i hapësirave të
gjelbra;
Rindërtimi i infrastrukturës së lagjeve të qytetit;
Shtimi i parqeve dhe hapësirave të gjelbra.

BASHKIA FIER

Ndalimi i ndotjes në Lumin e Gjanicës;
Ndërtimi i një terminali modern autobusësh;
Rikonstruksioni i Teatrit “Bylis”;
Ndërtimi i Pallatit të Sportit.
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BASHKIA KORÇË

BASHKIA PATOS

Ndërtimi i Pallatit të Sportit dhe Stadiumit të ri;

Ndërtimi i Pyllit Orbital;

Ndërtimi i infrastrukturës në Ravonik;

Ndërtimi i kanalizimeve në Grizë, Zharrëz dhe
Frashër;

Ndërtimi i muzeut të rakisë dhe pishinës së
qytetit;
Ndërtimi i pistave të skive në Dardhë dhe
Voskopojë.

BASHKIA KUKËS

Rikonstruksioni i qendrës së Kuqarit;
Ndërtimi i rrugëve Drenie-Siqece dhe RuzhdieGjinoqare.

BASHKIA SHKODËR

Ndërtimi i një landfilli rajonal për Kukësin;

Ndërtimi i qendrave komunitare;

Ndërtimi i infrastrukturës në Borje;

Mbulimi i territorit me transport urban;

Rindërtimi i infrastrukturës së brendshme të
Lagjeve Nr. 1 dhe Nr. 2;

Ndërtimi i korsive të biçikletave;

Infrastruktura rrugore dhe e ujësjellësit në
Topojan.

Banesa sociale për personat me statusin e
jetimit.

BASHKIA VLORË
BASHKIA LEZHË

Furnizimi me ujë 24 orë në ditë i Vlorës;

Rindërtimi i dy pallateve të dëmtuara nga
tërmeti;

Ndërtimi i Banesave Sociale;

Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme;

Zgjidhja e problemit të grumbullimit dhe
trajtimit të mbetjeve;

Pastrimi i kanaleve kulluese;

Rikonstruksioni i Teatrit “Petro Marko”.

Furnizimi me energji elektrike i Torovicës.

BASHKIA PUSTEC

Ndërtimi i një qendre shëndetësore;
Zgjidhja e problemit të trajtimit të mbetjeve;
Zgjidhja e problemit të ujit të pijshëm dhe
kanalizimeve;
Realizimi i investimeve në infrastrukturë.
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GJETJET PËR SECILËN PREJ BASHKIVE

BASHKIA BELSH
Premtimi

Komente

Statusi

Ndërtimi i qendrave
shëndetësore në zonat
rurale

Ndërtimi i qendrave shëndetësore nuk është përgjegjësi e pushtetit lokal.
Megjithatë, nga komunikimi me bashkinë dhe vizita në terren rezulton se
janë ndërtuar 3 qendra shëndetësore, ndërkohë që janë 6 fshatra që nuk e
kanë një të tillë.

Premtim i pambajtur

Rikonstruksini i
kopshteve dhe shkollave

Në Bashkinë Belsh gjenden 7 kopshte, 16 shkolla 9-vjeçare dhe 3 shkolla
të mesme. Ndërkohë që gjatë 5 viteve të fundit janë rikonstruktuar vetëm 2
shkolla dhe 1 kopsht. Duke u nisur nga buxheti që ka në dispozicion është e
pamundur që ky premtim të mbahet.

Premtim i pambajtur

Ndërtimi i ujësjellësit në
Belsh

Projekti për ujësjellësin është financuar nga Qeveria Shqiptare. Megjithatë,
projekti përfshin vetëm qytetin dhe në shumë fshatra të Bashkisë ende ka
probleme me furnizimin me ujë.

Premtim pjesërisht i
mbajtur

Rikonstruksioni i qendrës
së qytetit dhe kurorës së
gjelbër

Qendra e qytetit të Belshit është rikonstruktuar plotësisht me financim nga
Qeveria e Shqipërisë.

Premtim i mbajtur

BASHKIA ELBASAN
Premtimi

Komente

Realizimi i investimeve
në Gjinar

Bashkia nuk ka parashikuar investime në buxhetin e saj për këtë zone
turistike, ndërkohë që në përgjigjen për Faktoje deklaron se ka realizuar
vetëm mirëmbajtje dhe pritet që investimet të realizohen nga qeveria në
kuadrin e projektit “100 fshatrat”.

Premtim i pambajtur

Monitorimi i ndotjes dhe
shtimi i hapësirave të
gjelbra

Projekti për monitorimin e ndotjes është financuar nga FZHR dhe është
realizuar në vitin 2016, kurse sa i përket shtimit të hapësirave të gjelbra
sidomos përreth ish-kombinatit metalurgjik nuk është realizuar asnjë
investim.

Premtim pjesërisht i
mbajtur

Rindërtimi i
infrastrukturës së lagjeve
të qytetit

Bashkia nuk ka parashikuar investime në lidhje me infrastrukturën e
brendshme të lagjeve të qytetit. Vizita në terren e ekipit të Faktoje vërteton
se në këto lagje nuk është investuar prej vitesh.

Premtim i pambajtur

Shtimi i pareve dhe
hapëriave të gjelbra

Analiza e Buxhetit tregon se nuk është parashikuar investim në asnjë kënd
lojërash. Faktojes bashkia iu përgjigj se ende po identifikohen zonat ku
mund të ndërtohen këndet e lojërave.

Premtim i pambajtur
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BASHKIA FIER
Premtimi

Komente

Statusi

Ndalimi i ndotjes në
Lumin e Gjanicës

Impianti i inaguruar për filtrimin e ujërave të lumit Gjanica rezultoi se
ishte thjesht një demonstrimin nga një kompani private dhe Bashkia as ka
nënshkruar marrëveshje me këtë kompani e as ka parashikuar investime në
këtë drejtim.

Premtim i pambajtur

Ndërtimi i një terminali
modern autobuzash

Terminali i ndërtuar është thjesht një strukturë metalike e ndërtuar jo si
projekt më vete, por si shtesë e projektit për rikonstruksionin e një rruge.
Terminali, përveç kësaj strukture, nuk ka asnjë element tjetër nga çfarë
duhet të ketë sipas parashikimit.

Premtim i pambajtur

Rikonstruksioni i Teatrit
Bylis

Punimet për rikonstruksionin e plotë të teatrit kanë nisur në mesin e vitit
2019, ndaj premtimi do të cilësohet si i mbajtur.

Premtim i mbajtur

Ndërtimi i Pallatit të
Sportit

Bashkia ka prezantuar projektin e Pallatit të Sportit në mars të vitit 2019.
Në projekt-buxhetin afatmesëm bashkia ka parashikuar fonde për ndërtimin
e këtij pallati në vitin 2021 dhe 2022. Duke qenë se punimet ende nuk
kanë nisur, premtimi do të cilësohet si i pambajtur.

Premtim i pambajtur

BASHKIA KORÇË
Premtimi

Komente

Statusi

Ndërtimi i Pallatit të
Sportit dhe Stadiumit
të ri

Bashkia nuk ka parashikuar investime për këto projekte dhe kërkesës për
informacion iu përgjigj se ato janë në fazën e projekt-idesë, pra ende nuk
janë realizuar projektet e detajuara. Në këto kushte, duket e pamundur që
ato të përmbushen brenda manadatit 4-vjeçar.

Premtim i pambajtur

Ndërtimi i infrastrukturës
në Ravonik

Nga informacioni i marrë nga Bashkia dhe vizita në terren u vu re që janë
realizuar disa investime të pjesshme, ndaj edhe premtimi do të cilësohet si
pjesërisht i mbajtur.

Premtim pjesërisht i
mbajtur

Ndërtimi i muzeut të
rakisë dhe pishinës

Bashkia nuk ka parashikuar investime për këto projekte. Kërkesës për
informacion iu përgjigj se pishina është në fazën e projekt-idesë ndërsa për
muzeun nuk ka ende një projekt dhe nuk është prioritar për bashkinë.

Premtim i pambajtur

Ndërtimi i pisateve të
skive në Dardhë dhe
Voskopojë

Bashkia nuk ka parashikuar investime në buxhet për këto projekte e as
nuk ka hartuar projekt-idetë. Në këto kushte, duket e pamundur që ato të
përmbushen brenda manadatit 4-vjeçar.

Premtim i pambajtur
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BASHKIA KUKËS
Premtimi

Komente

Ndalimi i ndotjes në
Lumin e Ndërtimi i
një landfilli rajonal për
Kukësin

Me mbështetjen e donatorëve të huaj është hartuar Projekti dhe Studimi
i Fizibilitetit. Megjithatë, deri në momentin e verifikimit, ende nuk ishtë
gjetur financimi për këtë projekt.

Ndërtimi i infrastrukturës
në Borje

Bashkia nuk ka parashikuar investime në buxhetin e saj për këtë fshat. Nga
vizita në terren rezultoi se nuk është mbajtur.

Premtim i pambajtur

Rindërtimi i infrastrukturës Bashkia nuk ka parashikuar investime për infrastrukturën e këtyre dy
së brendshme të Lagjeve lagjeve dhe nuk iu përgjigj kërkesës për informacion nga Faktoje. Nga vizita
Nr. 1 dhe Nr. 2
në terren rezultoi se në këto dy lagje nuk është kryer asnjë investim.

Premtim i pambajtur

Infrastruktura rrugore
dhe e ujësjellësit në
Topojan.

Premtim i pambajtur

Bashkia nuk ka parashikuar investime në buxhetin e saj për këtë fshat. Nga
vizita në terren rezultoi se premtimet për ujësjellësin dhe infrastrukturën
rrugore nuk janë mbajtur.

Statusi
Premtim i pambajtur

BASHKIA LEZHË
Premtimi

Komente

Rindërtimi i dy pallateve
të dëmtuara nga tërmeti

Nga vëzhgimi në terren rezulton se njëri nga pallatet nuk është shembur
ende, ndërsa tjetri është shembur, por ende nuk ka nisur puna për
rindërtimin e tij.

Premtim i pambajtur

Rikonstruksioni i rrugëve
të brendshme

Zbatimi i projekteve rikonstruktuese ende nuk ka nisur. Bashkia iu përgjigj
Faktojes se pritet që në vitin 2021 të nisë një projekt me financim nga KfW
për ndërtimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve dhe më pas do të investohet
për rikonstruksionin e infrastrukturës.

Premtim i pambajtur

Pastrimi i kanaleve
kulluese

Bashkia ka realizuar pastrimin e kanaleve kulluese në zonat Torovicë dhe
Barbullojë, por ende bashkia nuk ka një zgjidhje gjithëpërfshirëse për këtë
problematikë.

Premtim pjesërisht i
mbajtur

Furnizimi me energji
elektrike i Torovicës

Furnizimi me energji elektrike është jashtë kompetencave të pushtetit
lokal. Megjithatë, furnizimi me energji në Torovicë ende nuk ka pasur asnjë
investim dhe gjendja vazhdon njësoj si më parë.

Premtim i pambajtur

28

Statusi

SHKODËR

KUKËS

LEZHË

RAPORT MONITORIMI

ELBASAN

BELSH

TRANSPARENCA E 10 BASHKIVE DHE MATJA E 40 PREMTIMEVE TË KRYEBASHKIAVE

PUSTEC

FIER

PATOS

KORÇË

VLORË

BASHKIA PATOS
Premtimi

Komente

Statusi

Ndërtimi i Pyllit Orbital

Pavarësisht se gjatë fushatës elektorale, Kryebashkiakja shprehej se projekti
ishte gati, në përgjigjen për Faktoje Bashkia deklaroi se ky projekt nuk është
i realizueshëm pasi territori i bashkisë është mjaft i vogël.

Ndërtimi i kanalizimeve
në Grizë, Zharrëz dhe
Frashër

Bashkia nuk ka parashikuar investime në buxhetin e saj për këto fshatra. I
vetmi investim i prokuruar lidhet me ujësjellësin e qytetit Patos.

Rikonstruksioni i qendrës
së Kuqarit

Bashkia nuk ka parashikuar investime për këtë projekt, as për realizimin e
projektit arkitekturor e as për ndërtimin e tij.

Premtim i pambajtur

Ndërtimi i rrugëve
Drenie-Siqece dhe
Ruzhdie-Gjinoqare

Bashkia shprehet se në rrugën Ruzhdie-Gjinoqare është investuar në 2016n, ndërkohë që në rrugën Drenie-Siqece është investuar për mirëmbajtjen.
Megjithatë, gjendja në këtë të fundit lë për të dëshiruar siç u konstatua pas
vizitës në terren.

Premtim pjesërisht i
mbajtur

Premtim i pambajtur

Premtim i pambajtur

BASHKIA PUSTEC
Premtimi

Komente

Ndërtimi i një qëndre
shëndetësore

Ndërtimi i qendrave shëndetësore nuk është përgjegjësi e pushtetit lokal,
por e Ministrisë së Shëndetësisë. Sidoqoftë, duke qenë se ende në Pustec
nuk ka pasur asnjë investim në këtë drejtim, premtimi do të klasifikohet i
pambajtur

Statusi
Premtim i pambajtur

Zgjidhja e problemit të
trajtimit të mbetjeve

Bashkia nuk ka parashikuar fonde apo invesime në këtë drejtim. Kërkesës
për informacion nga Faktoje iu përgjigj se është duke negociuar një
marrëveshje me landfillin e Maliqit. Sidoqoftë, vizita në terren tregoi se
trajtimi i mbejteve vazhdon të bëhet pa asnjë lloj standardi mjedisor

Premtim i pambajtur

Zgjidhja e problemit
të ujit të pishëm dhe
kanalizimeve

Edhe pse gjatë vizitës në terren, Bashkia u shpreh se nuk kishte ende
një projekt gati, në datën 31.12.2020 shpalli tenderin me vlerë mbi 456
milionë lek për ndërtimin e ujësjellësit.

Premtim i mbajtur

Realizimi i investimeve
në infrastrukturë.

Bashkia ka pak fonde në dispozicion për realizimin e infrastrukturës rrugore
ndaj nuk ka parashikuar investime në buxhet. Ky premtim do të cilësohet i
pambajtur.

Premtim i pambajtur
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BASHKIA SHKODËR
Premtimi

Komente

Statusi

Ndërtimi i qendrave
komunitare

Nga vëzhgimi në terren rezulton se në Bashkinë Shkodër janë hapur dhe
janë plotësisht operacionale 5 qendra komunitare të cilat ofrojnë shërbime
të ndryshme sociale për komunitetin.

Premtim i mbajtur

Mbulimi i territorit me
transport urban

Aktualisht në qytetin e Shkodrës funksionon vetëm një linjë e transportit
urban. Pavarësisht se Bashkia ka konceptuar pesë linja të tjera dhe ka hapur
garën për to, ato ende nuk janë funksionale.

Premtim i pambajtur

Ndërtimi i korsive të
biçikletave

Bashkia ka hartuar dhe miratuar një plan për lëvizjen me biçikletë, ndërkohë
që investimet në infrastrukturë ende nuk kanë nisur. Sipas komunikimit me
Faktoje bashkia parashikon që të nisë shumë shpejt investimin pasi fondet
janë parashikuar në buxhet.

Premtim pjesërisht i
mbajtur

Banesa sociale për
personat me statusin e
jetimit

Bashkia ka nisur që në vitin 2017 implementimin e projektit për kthimin
e ish-konviktit të pyjores në banesa sociale. Pas shumë vonesave, projekti
është thuajse i përfunduar dhe në momentin e verifikimit nga Faktoje ishte
duke u analizuar dokumentacioni i aplikuesve.

Premtim i mbajtur

BASHKIA VLORË
Premtimi

Komente

Furnizimi me ujë 24 orë
në ditë i Vlorës

Këshilli Bashkiak ka miratuar disa projekte të rëndësishme sa i
përket furnizimit me ujë, ndërkohë që Bashkia ka shpallur tenderin e
rikonstuksionit të ujësjellësit në Novoselë, por ende nevojiten shumë
investime për realizimin e furnizimit me ujë 24 orë.

Ndërtimi i Banesave
Sociale

Projekti për Ndërtimin e banesave sociale është duke u implementuar me
financim të Entit Kombëtar të Banesave

Premtim i mbajtur

Zgjidhja e problemit
të grumbullimit dhe
trajtimit të mbetjeve në
ish-Fushën e Aviacionit

Në qershor të vitit 2020 u shpall fituesi i tenderit për ndërtimin e landfillit
të Vlorës me financim nga KfW. Megjithatë në ish-Fushën e Aviacionit
vazhdon depozitimi i mbejteve dhe ajo nuk është kthyer në një park siç
ishte premtuar

Premtim i pambajtur

Rikonstruksioni i Teatrit
Petro Marko

Bashkia nuk ka parashikuar në buxhetin e saj fonde për rikonstruksionin e
Teatrit, por shprehet se ka kërkuar financim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
Ende nuk është hartuar një projekt për rikonstruksionin e Teatrit

Premtim i pambajtur

30

Statusi
Premtim pjesërisht i
mbajtur

SHKODËR

KUKËS

LEZHË

RAPORT MONITORIMI

ELBASAN

BELSH

TRANSPARENCA E 10 BASHKIVE DHE MATJA E 40 PREMTIMEVE TË KRYEBASHKIAVE

PUSTEC

FIER

PATOS

KORÇË

VLORË

ANEKS 1

Kërkesa për informacion dërguar 10 bashkive të
monitoruara

KËRKESË
15.02.2020
KËRKUES: Inva HasanAliaj
Adresa:Nasi Pavllo, Pallati Edil_al.
Email:invahasanaliaj@faktoje.al
DREJTUAR: Bashkisë_ Belsh, Elbasan, Fier, Korçë,
Kukës, Lezhë, Patos, Pustec, Shkodër, Vlorë
BAZA LIGJORE:
Neni 10 i Konventës Europiane për të Drejtat e
Njeriut
Neni 19 i Paktit Ndërkombëtar mbi te Drejtat
Civile dhe Politike
Neni 23 i Kushtetutës së Republikës së
Shqipërisë”
Ligji nr.119 dt. 18.09.2014 “Për të Drejtën e
Informimit”
Në bazë të parashikimeve ligjore të akteve të
renditura më sipër, kërkoj ju lutem informacionin dhe
dokumentacionin përkatës për pyetjet më poshtë:

1 A është konsultuar me publikun Buxheti Vjetor
2020 dhe 2021 i Bashkisë? Nëse po, më përcillni
kopje të njoftimit/njoftimeve për zhvillimin e
dëgjesave publike, kur dhe ku është publikuar
njoftimi/njoftimet, kopje të procesverbaleve

të mbajtura, kopje të rekomandimeve dhe
dokumente të tjera që mbështesin realizimin e
këtij procesi.

2 A është konsultuar me publikun paketa e taksave
dhe tarifave vendore për periudhën 20202021? Nëse po, më përcillni kopje të njoftimit/
njoftimeve për zhvillimin e dëgjesave publike,
kur dhe ku është publikuar njoftimi/njoftimet,
kopje të procesverbaleve të mbajtura, kopje
të rekomandimeve dhe dokumente të tjera që
mbështesin realizimin e këtij procesi.

3 A është konsultuar me publikun tjetërsimi
i pronave të Bashkisë për periudhën Janar
2020-Shkurt 2021? Nëse po, më përcillni
kopje të njoftimit/njoftimeve për zhvillimin e
dëgjesave publike, kur dhe ku është publikuar
njoftimi/njoftimet, kopje të procesverbaleve
të mbajtura, kopje të rekomandimeve dhe
dokumente të tjera që mbështesin realizimin e
këtij procesi.

4 A janë njoftuar paraprakisht në faqen e internetit
ose stendën e informimit data dhe ora e
mbledhjeve të Këshillit Bashkiak për periudhën
Janar 2020-Shkurt 2021? Nëse po, më përcillni
kopje të njoftimit/njoftimeve për zhvillimin e
këtyre mbledhjeve, kur dhe ku është publikuar
njoftimi/njoftimet, kopje të procesverbaleve të
mbajtura dhe dokumente të tjera që mbështesin
realizimin e këtij procesi.

5 A janë njoftuar paraprakisht në faqen e internetit
ose stendën e informimit data dhe ora e
mbledhjeve të Komisioneve të Këshillit Bashkiak
për periudhën Janar 2020-Shkurt 2021? Nëse
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po, më përcillni kopje të njoftimit/njoftimeve
për zhvillimin e këtyre mbledhjeve, kur dhe ku
është publikuar njoftimi/njoftimet, kopje të
procesverbaleve të mbajtura dhe dokumente të
tjera që mbështesin realizimin e këtij procesi.

6 A shfaqen në faqen e internetit apo stendën e
njoftimeve publike, njoftime për organizimin
e Dëgjesave Publike nga Këshilli Bashkiak për
periudhën Janar 2020-Shkurt 2021? Nëse
po, më përcillni kopje të njoftimit/njoftimeve
për zhvillimin e këtyre dëgjesave, kur dhe ku
është publikuar njoftimi/njoftimet, kopje të
procesverbaleve të mbajtura dhe dokumente të
tjera që mbështesin realizimin e këtij procesi.

dokumentacionin përkatës që mbështet realizimin e
procesve të referuar në pyetjet e mësipërme.
Në bazë të nenit 15, të ligjit Nr. 119/2014
“Për të drejtën e informimit” ku parashikohet
“Autoriteti publik trajton kërkesën për informim,
duke parashtruar informacionin e kërkuar sa më
shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë
pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur
ligji i posaçëm parashikon ndryshe” lutem përcjelljen
e informacionit dhe dokumentacionit përkatës
brenda këtij afati ligjor.
Për çdo komunikim tjetër për sqarimin e kërkesës së
paraqitur, mund të më kontaktoni edhe në emailin:
info@faktoje.al
Duke ju falenderuar,

Në bazë të nenit 3, të ligjit Nr. 119/2014 “Për të
drejtën e informimit” ku parashikohet “Çdo person
ka të drejtë të njihet me informacionin publik,
nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një
kopje të tij në formën ose formatin që mundëson
akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit, kërkoj
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Emër Mbiemër
Inva HasanAliaj
Adresa:Nasi Pavllo, Pallati Edil_al.
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ANEKS 2
TABELA 1
BASHKIA BELSH
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun Buxheti
Vjetor 2021 i
Bashkisë?

Po/Jo

Jo

Po
Linku: http://
bashkiabelsh.
al/
transparenca
/

3

4

5

6

7

8

A është konsultuar
me publikun paketa e
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen e
internetit apo stendën
e njoftimeve publike,
njoftime për organizimin
e seancave për
konsultimin publik?

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

n/a

Jo

n/a

Jo

n/a

Po

Dhjetor 2017
- Linku: http://
bashkiabelsh.
al/category/
njoftime/
page/7/

Jo

Po, në
stendë

Po, në
stendë

TABELA 1.1
BASHKIA BELSH
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9

10

11

12

A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

A është
publikuar
Buxheti
Vjetor 2020 i
Bashkisë?

Po
Linku: http://
bashkiabelsh.al/
transparenca/

Po
Linku: http://
bashkiabelsh.al/
transparenca/

Po
Linku: http://
bashkiabelsh.al/
organigrama-ebashkise-belsh/

Po
Linku:
http://
bashkiabelsh.
al/media/
publikime/

13

14

15

A janë publikuar Vendimet e
Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit me
te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Jo

Maj 2020 - Linku:
Jo
https://www.
vendime.al/category/
belsh/2020-belsh/

n/a

Jo

n/a

33

SHKODËR

KUKËS

LEZHË

RAPORT MONITORIMI

ELBASAN

BELSH

PUSTEC

FIER

PATOS

KORÇË

TRANSPARENCA E 10 BASHKIVE DHE MATJA E 40 PREMTIMEVE TË KRYEBASHKIAVE

VLORË

TABELA 2
BASHKIA ELBASAN
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per
Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun Buxheti
Vjetor 2021 i
Bashkisë?

Po/Jo

Po

Jo
Linku:
https://
elbasani.
gov.al/sq-al/
Services/
Pages/
pjsemarrja
qytet.aspx

34

3

4

5

6

7

8

A është konsultuar
me publikun paketa e
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen
e internetit apo
stendën e njoftimeve
publike, njoftime për
organizimin e seancave
për konsultimin publik?

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Linku:
https://
elbasani.
gov.al/sqal/Lajmet/
Pages/ddd.
aspx

Jo

n/a

Jo

n/a

Po

Nentor 2020 - Jo
Linku: https://
elbasani.gov.al/
sq-al/Lajmet/
Pages/ddd.
aspx
Korrik 2020 Linku: https://
elbasani.
gov.al/sq-al/
Lajmet/Pages/
Konsultimpublikper-draftrregullorene-mbetjeveurbane,BashkiaElbasan.aspx

Jo

Jo
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TABELA 2.1
BASHKIA ELBASAN
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9
A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

Po
Linku: https://
elbasani.gov.al/
sq-al/Services/
programi
transparences/
Pages/programi
transparences.
aspx

10
A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

Po
Linku: https://
elbasani.gov.al/
sq-al/ Services/
programi
transparences/
Pages/
Transparenca.aspx

11
A është
publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

Po
Linku: https://
elbasani.gov.al/
sq-al/Bashkia/
Administrata/
Pages/
Organigrama.
aspx

12
A është
publikuar
Buxheti
Vjetor 2020 i
Bashkisë?

Po
Linku: https://
elbasani.
gov.al/sq-al/
Bashkia/
Pages/
Buxheti.aspx

13

14

15

A janë publikuar Vendimet e
Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit me
te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Po

Dhjetor 2020 Linku: https://
elbasani.gov.al/sqal/Keshilli/Pages/
Vendimet-e-Keshillit.
aspx

Jo

n/a

Jo

n/a
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TABELA 3
BASHKIA FIER
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun Buxheti
Vjetor 2021 i
Bashkisë?

Po/Jo

Po
Po
Linku: http://
bashkiafier.
gov.al/sq-al/
Services/
Pages/
Programi -itransparences
-. aspx

3

4

5

6

7

8

A është konsultuar
me publikun paketa e
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen
e internetit apo
stendën e njoftimeve
publike, njoftime për
organizimin e seancave
për konsultimin publik?

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me
te fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Dëgjesa
publike

Jo

n/a

Jo

n/a

Jo

n/a

Jo

Jo

Jo

TABELA 3.1
BASHKIA FIER
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9
A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

Po
Link: http://
bashkiafier.gov.
al/sq-al/Services/
Pages/Programii-transparences-.
aspx
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10

11

12

13

14

15

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

A është
publikuar
Buxheti
Vjetor 2020 i
Bashkisë?

A janë publikuar Vendimet
e Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit
me te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Jo

n/a

Jo

n/a

Jo

n/a

Po
Link: http://
bashkiafier.gov.
al/sq-al/Services/
Pages/Programii-transparences-.
aspx

Po
Link: http://
bashkiafier.gov.
al/sq-al/Bashkia/
Administrata/
Pages/
Organigrama.aspx

Po
Link: http://
bashkiafier.
gov.al/sq-al/
Bashkia/
Pages/
Buxheti.aspx
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TABELA 4
BASHKIA KORÇË
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

4

5

6

7

8

A është konsultuar me A është konsultuar
publikun Buxheti Vjetor me publikun paketa e
2021 i Bashkisë?
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave të
bashkisë?

A shfaqen në faqen e
internetit apo stendën
e njoftimeve publike,
njoftime për organizimin
e seancave për
konsultimin publik?

Po/Jo

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe ora
e mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe ora
e mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Po

Po

Po

Po
Po
Link: https: //
drivegoogle.
comfile/
d/1Ad ZCtzy
mr HmcCu6
pHfd-N0z
PmWYdg
bQ1/view

3

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

Dëgjesa
publike

Po

Dëgjesa
publike

Po

Dëgjesa
publike

Po

Stenda e
njoftimeve

TABELA 4.1
BASHKIA KORÇË
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9

10

11

A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

A shfaqet
Seksioni i
Transparencës
në faqen
zyrtarë të
Internetit të
bashkisë?

A është
publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

Po
Link: https://
drive. google.
com/file/ d/1AdZ
CtzymrHmc
Cu6pHfd-N0zPm
WYdgbQ1/view

Po
Link: https://
sites.google.
com/ view/
transparenca
bashkiakorce/
hyrje

Po
Link: https://
sites.google.
com /view/
transparenca
bashkiakorce/
organizimi-dhefunksionimi-ibashkise/stafi-ibashkise-korce

12

13

A është publikuar
Buxheti Vjetor 2020 i
Bashkisë?

A janë publikuar Vendimet
e Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit
me te fundit

Po/jo

Muaji-vit i aktit
me te fundit

Po/jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Po

Dhjetor 2020
- Link: https://
www.vendime.
al/korce/

Jo

Link: https://
sites. google.
com/ view/
transparenca
bashkiakorce/
organizimi-dhefunksionimi-ibashkise/
keshilli
-bashkiak

Jo

n/a

Po
Linku: https://
sites.google.com /
view/transparenca
bashkiakorce/
transparenca-dhellogaridheniaekonomikefinanciare/buxhetivjetor

14

15
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TABELA 5
BASHKIA KUKËS
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

3

4

5

A janë
publikuar të
dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar me
publikun Buxheti Vjetor
2021 i Bashkisë?

A është konsultuar me
publikun paketa e taksave
dhe tarifave vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen e internetit
apo stendën e njoftimeve
publike, njoftime për
organizimin e seancave për
konsultimin publik?

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

Po

Dhjetor
2020 - Link:
https://
kukesi.gov.
al/njofimembi-degjesatpublike/

Po, eshte
konsultuar
ne dhjetor
2020

Link:
https://
kukesi.gov.
al/njofimembidegjesatpublike/

n/a

Nuk ka
pasur
tjetërsim
pronash

“Jo, në
njoftime
nuk eshte
specifikuar
data, por
vetem
muaji”.

Degjesat e
planifikuara per
vitin 2021
Linku: https://
kukesi.gov.al/
njofime-mbidegjesat-publike/

Jo

6

7

8

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe ora
e mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe ora e
mbledhjeve të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Jo

Vetëm në
stendën e
informimit

Jo

TABELA 5.1
BASHKIA KUKËS
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9
A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

Po
Link: https://
kukesi.gov.al/
koordinatori/

38

10

11

12

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

A është
publikuar
Buxheti
Vjetor 2020 i
Bashkisë?

Po
Link: https://
kukesi.gov.al/
programi-itransparences-perautoritetin-publikbashkia-kukes/

Po
Link: https://
kukesi.gov.al/
wp-content/
uploads/
2021/01/
Struktura-2021.
png

Po
Link: https://
kukesi.gov.
al/buxhetii-bashkisekukes/

13

14

15

A janë publikuar Vendimet e
Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar
ne faqen e
internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit me
te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po

25.01.2021 Link: https://
www.vendime.al/
vendimet-e-keshillitbashkiak-kukes/

Jo

n/a

Jo

Vendimi
me I
fundit I
publikuar
dtaon ne
3.11.2015
- Link:
https://
kukesi.
gov.al/
vendimet/
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TABELA 6
BASHKIA LEZHË
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

3

4

5

6

7

8

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun
Buxheti Vjetor
2021 i Bashkisë?

A është
konsultuar me
publikun paketa
e taksave dhe
tarifave vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i
pronave të
bashkisë?

A shfaqen në
faqen e internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike, njoftime
për organizimin
e seancave për
konsultimin publik?

A janë njoftuar
paraprakisht në faqen e
internetit ose stendën e
informimit data dhe ora
e mbledhjeve të Këshillit
Bashkiak?

Po/
Jo

Dokumenti
provues

Po/
Jo

Dokumenti Po/
provues
Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit
i njoftimit
me te
fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe ora
e mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Po

Link: http://
www.lezha
.gov.al/web/
Bashkia_
Lezhe_
ju_fton
_te_ beheni_
pjesemarres
_ne_
vendimmarrje
_Platforma_
Interaktive
_e_ Projekt
buxhetit
_2021_
2023_
2092_1.
php#.YCsF
WGhKiM8

Po

Link: http:
//www.
lezha.gov.
al/web/
Bashkia_
Lezhe_
diskuton
_me_
biznesin_
paketen_
fiskale_
2020_
2110_1
.php#.YDL
IsehKiM9

Dëgjesa
publike

Jo

n/a

Jo

Po

Jo

Jo

Po/
Jo

Link 1: http://www .lezha.gov.al /web/
Njoftim_per_mbledhjen_e_Keshillit_Bashkiak_
Lezhe_2034_1.php#.YCsEpWhKiM8
Link 2: http://www.lezha.gov.al/
web/Per_thirrjen_e_mbledhjes_se_
jashtezakonshme_te_Keshillit_Bashkiak_
Lezhe_22_05_2020_2033_1.php#.
YCsEuWhKiM8
Link 3: http://www.lezha.gov.al/web/
Njoftim_per_mbledhjen_e_Keshillit_
Bashkiak_Lezhe_19_05_2020_2029_1.php#.
YCsE2WhKiM8
Link 4: http://www.lezha.gov.al/web/
NJOFTIM_PER_MBLEDHJENEKESHILLIT_
BASHKIAK_25_06_2020_
ORA_11_00_2055_1.php#.YCsEkGhKiM8
Link 5: http://www.lezha.gov.al/
web/NJOFTIM_PER_MBLEDHJEN_
DATE_29_07_2020_2070_1.php#.
YCsEg2hKiM8
Link 6: http://www.lezha.gov.al/web/
Thirrje_per_mbledhjen_e_Keshillit_Rendi_I_
dites_mbledhja_dt_26_08_2020_2079_1.
php#.YCsEbWhKiM8
Link 7: http://www.lezha.gov.al/web/NJOFTIM_
PER_THIRJENEMBLEDHJES_SE_RADHES_
TE_KESHILLIT_TE_BASHKISE_LEZHE_
DATE_30_10_2020_ORA_13_00_2098_1.
php#.YCsEUWhKiM8
Link 8: http://www.lezha.gov.al/web/
PER_THIRJENEMBLEDHJES_SE_
RADHES_TE_KESHILLIT_BASHKIAK_
LEZHE_27_11_2020_2118_1.php#.
YCsEN2hKiM8
Link 9: http://www.lezha.gov.al/web/
Per_thirjen_e_mbledhjes_se_Keshillit_
Bashkiak_Lezhe_date_29_12_2020_2137_1.
php#.YCsGYmhKiM8
Link 10: http://www.lezha.gov.al/web/
PER_THIRRJENEMBLEDHJES_SE_
RRADHES_TE_KESHILLIT_BASHKIAK_
LEZHE_DT_27_01_2021_2143_1.php#.
YCsGUGhKiM8
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TABELA 6.1
BASHKIA LEZHË
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9

10

11

12

A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

A është
publikuar
Buxheti
Vjetor 2020 i
Bashkisë?

Po
Link: http://
www.lezha.
gov.al/web/
Programi_
i_Transparences
_1087_1. php#.
YCs AKGhKiM9

40

Po
Link: http:// www.
lezha. gov.al/
web/ Programi_i_
Transparences
_1087_1.php#.
YCsAKGhKiM9

Po
Link: http://
www.lezha.
gov.al/web/
Organigrama_e_
Bashkise_
Lezhe_ne_
vite_183_1.
php#.
YCsAhWhKiM8

Po
Link: http://
www.lezha.
gov.al/web/
Drejtoria_
e_Finances_
dhe_
Buxhetit_
242_1.
php#. YCsB
DmhKiM8

13

14

15

A janë publikuar Vendimet e
Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit me
te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Po

Dhjetor 2020 Link: http://www.
lezha.gov.al/
web/Vendime_
te_Keshillit_
Bashkiak_226_1.
php#.YCsDxGhKiM8

Jo

n/a

Jo

n/a
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TABELA 7
BASHKIA PATOS
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

3

4

5

6

7

8

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per
Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun Buxheti
Vjetor 2021 i
Bashkisë?

A është konsultuar
me publikun paketa e
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen
e internetit apo
stendën e njoftimeve
publike, njoftime për
organizimin e seancave
për konsultimin publik?

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo
stendën e
njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Po/Jo

Po

Po

Dëgjesa
publike

Jo

n/a

Po

Dëgjesa
publike

Po

Tetor 2020

Po

Po

Jo

TABELA 7.1
BASHKIA PATOS
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9

10

11

A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është
publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

Po

Po

Po

12

13

A është
A janë publikuar Vendimet e
publikuar
Këshillit Bashkiak?
Buxheti Vjetor
2020 i Bashkisë?

Po 2019-2021

14

15

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit me
te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Po

18.12.2020

Po

18.12.2020

Jo

n/a
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TABELA 8
BASHKIA PUSTEC
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

A janë
publikuar të
dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun
Buxheti Vjetor
2021 i Bashkisë?

Po/
Jo

Po

Jo
Link: https://
www. bashkia
pustec.gov.al/
pjesemarrja
-qytetare
-ne-vendim
marrje/#

3

4

5

6

7

8

A është konsultuar
me publikun paketa e
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen e
internetit apo stendën
e njoftimeve publike,
njoftime për organizimin
e seancave për
konsultimin publik?

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Dëgjesa
publike

Jo

n/a

Po

Dëgjesa
publike

Po

Po, në stendë
Link: https://
www.
bashkiapustec.
gov.al/
documentcategory/
buxheti/

Po

Po

Jo

TABELA 8.1
BASHKIA PUSTEC
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9

10

A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është
publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

A është
publikuar
Buxheti
Vjetor 2020 i
Bashkisë?

Jo
Link: Link:
https://www.
bashkiapustec.
gov.al/
kerkesa-perinformim/#Ne
stende po.

Po
Link: https://www.
bashkiapustec.
gov.al/programi-itransparences/

Jo. E ka publikuar
në stendë

Jo
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11

12

13

14

15

A janë publikuar Vendimet e
Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet
e Mbledhjeve të
Keshillit Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat dhe
Vendimet e Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit me te
fundit

Po/
jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po

28.01.2021 Link:
https://www.vendime.
al/category/pustecvendime-te-keshillitbashkiak/2021-pustecvendime-te-keshillitbashkiak/Link: https://
www.vendime.al/
vendimet-e-keshillitbashkiak-pustec/

Jo

n/a

Jo

n/a
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TABELA 9
BASHKIA SHKODËR
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun Buxheti
Vjetor 2021 i
Bashkisë?

Po/
Jo

Dokumenti
provues

Po

Link: http://
Po
www. bashkia
shkoder. gov.
al/web /
Njoftim_
per_
keshillim_
me_
publikun_
Projek_
Vendim_
per_
miratimin_
e_buxhetit
_te_vitit_
2020_te_
Bashkise_
Shkoder_
1540_1.php

Po
Link: http://
www. bashkia
shkoder. gov.
al/ web/
Pjesemarrja
_qytetare
_ne_
vendimmarrje
_1100_1.
php

3

4

5

6

7

8

A është konsultuar
me publikun paketa e
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen
e internetit apo
stendën e njoftimeve
publike, njoftime për
organizimin e seancave
për konsultimin publik?

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose
stendën e
informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Dëgjesa
publike

Po

Mbledhja
e qershorit
2020
- Link:
http://
www.
bashkia
shkoder.
gov.al/
web/
Njoftim_
per_
keshillim_
me_
publikun
_1681
_1.php

Po

21.01.2021
Po
- Link: http://
www.bashkia
shkoder. gov.al/
web/ Njoftime
_Shpallje_
223_1.php

Po

Po
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TABELA 9.1
BASHKIA SHKODËR
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9

10

11

12

A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

A është
publikuar
Buxheti
Vjetor 2020 i
Bashkisë?

Po
Link: http://
www.
bashkiashkoder.
gov.al/web/
Per_kerkesat
_per_informim_
1097_1.php

Po
Link: http://www.
bashkiashkoder.
gov.al/web/
Programi_i_
Transparences_i_
Bashkise_
Shkoder_553_1.
php

44

Po
Link: http://
www.
bashkiashkoder.
gov.al/web/
Organograma
_161_1.php

Po
Link: http://
www.
bashkia
shkoder. gov.
al/web/
Buxheti_
nder_
Vite_1655_
1.php

13

14

15

A janë publikuar Vendimet e
Këshillit Bashkiak?

A janë publikuar
Procesverbalet e
Mbledhjeve të Keshillit
Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i aktit me
te fundit

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Po

28.01.2021
Link: http://www.
bashkiashkoder.
gov.al/web/
Vendimet_e_
Keshillit_169_1.
php

Jo

n/a

Po

3.09.
2020
Link:
http://
www.
bashkia
shkoder.
gov.al/
web/
Urdhera_
1407_1.
php
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TABELA 10
BASHKIA VLORË
Monitorimi i indikatorëve të procesit të konsultimit publik
Periudha Maj 2020-Janar 2021
1

2

A janë
publikuar
të dhënat
(emri dhe
kontaktet) e
Koordinatorit
per Njoftimin
dhe
Konsultimin
Publik?

A është konsultuar
me publikun Buxheti
Vjetor 2021 i
Bashkisë?

Po/
Jo

Po

Po
Linku: http: //
vlora. gov.al/
koordinatori
-pernjoftimin
-dhekonsultiminpublik/”

3

4

5

6

7

8

A është konsultuar
me publikun paketa e
taksave dhe tarifave
vendore?

A është konsultuar
me publikun
tjetërsimi i pronave
të bashkisë?

A shfaqen në faqen
e internetit apo
stendën e njoftimeve
publike, njoftime për
organizimin e seancave
për konsultimin publik?

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Dokumenti
provues

Po/Jo

Muaji-vit i
njoftimit me te
fundit

A shfaqen
në faqen e
internetit
apo stendën
e njoftimeve
publike,
njoftime për
organizimin
e Dëgjesave
Publike
nga Këshilli
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose
stendën e
informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të Këshillit
Bashkiak?

A janë
njoftuar
paraprakisht
në faqen e
internetit
ose stendën
e informimit
data dhe
ora e
mbledhjeve
të
Komisioneve
të Këshillit
Bashkiak?

Dëgjesa
publike

Jo

n/a

Po

Dëgjesa
publike

Po

Po

Po

Po

Jo

TABELA 10.1
BASHKIA VLORË
Monitorimi i indikatorëve të transparencës
Periudha Maj 2020-Janar 2021
9

10

11

A janë publikuar
të dhënat (emri
dhe kontaktet)
e Koordinatorit
për të Drejtën e
Informimit?

A shfaqet Seksioni
i Transparencës
në faqen zyrtarë
të Internetit të
bashkisë?

A është publikuar
struktura
organizative e
Bashkisë?

Po
Linku: http://
vlora. gov.al/
kordinatori/

Po
Linku: http://
vlora.gov.al/
transparenca/

Po
Linku: http://
vlora. gov.al/
transparenca/
struktura/

12

13

14

15

A është
A janë publikuar Vendimet e
publikuar Këshillit Bashkiak?
Buxheti
Vjetor
2020 i
Bashkisë?
Po/jo
Muaji-vit i
aktit me te
fundit

A janë publikuar
Procesverbalet e Mbledhjeve
të Keshillit Bashkiak?

A janë publikuar ne
faqen e internetit të
Bashkisë Urdhërat
dhe Vendimet e
Kryetarit?

Po/jo

Muaji-vit i
aktit me te
fundit

Po/jo

Muaji-vit
i aktit me
te fundit

Po

Po
Linku:
http://
vlora.
gov. al/
category/
procesverbaleper-kb/

Gusht 2020

Po

Faqja
zyrtare

Po
Linku: https://
www.vendime.
al/vlore/

Janar 2021
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Ky raport u mbështet nga National Endowment Democracy (NED)
Raporti u punua nga:
Enkelejd Musabelliu, Adela Kula, Elira Canga
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ZBATIMIT TË DETYRIMEVE LIGJORE TË SIGURIMIT TË TRANSPARENCËS
DHE PROCESIT TË KONSULTIMIT PUBLIK NGA BASHKITË

