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Bashkia Kurbin 

DISCLAIMER 

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2021 – 2023 dhe të dhënat e 
paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Kurbin 
me asistencën e Projektit Bashki të Forta. 
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Fjalor shpjegues 
 

Taksat e ndara  
Janë taksa kombëtare të mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me 
bashkitë 
 
Tasat vendore 
Janë detyrime fiskale të bashkisë e cila paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit 
Bashkiak 
 
Tarifat vendore  
Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia 
 
Transfertat e kushtëzuara  
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur vetëm për projekte të 
veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë 
 
Transfertat e pakushtëzuara  
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur pa kushte, pa interes 
dhe pa të drejtë kthimi 
 
Transfertat specifike 
Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për tu përdorur vetëm për 
funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë 
 
Trashëgimi nga viti kaluar 
Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe 
mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. 
Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte 
apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të 
shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zëri apo projekti buxhetor). 
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Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë 
 

Bashkia Kurbin 

Bashkia Kurbin e pozicionuar në zonën qendërore të 

vendit përbëhet nga 4 Njësi Administrative (Fushë 

Kuq, Milot, Laç dhe Mamurras) me sipërfaqe prej 

269.03 km2. Sipas Censusit të vitit 2011, Kurbini ka 

46,291 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo 

bashki numëron 72,987 banorë. Ka një densitet prej 

172 banorë/km2 sipas Censusit 2011. Bashkia e re 

Kurbin shtrihet në një zonë bujqësore dhe pjesërisht 

malore në Shqipërinë qendrore dhe ka një vijë 

bregdetare, që shtrihet në rezervatin natyror  Patok-

Fushë Kuqe. 

 
EKZEKUTIVI Numri i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Kurbin për zgjedhjet vendore të 

vitit 2019 ishte 57,021 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 14,38%. Këshilli 

bashkiak përbëhet nga 31 anëtarë të grupuar midis partive politike PS, PDS, PSSH, PG99, POSH.  

Kryetare e Bashkisë është Znj. Majlinda Cara 

Bashkia është e organizuar në zyra që përfshijnë: financë dhe buxhet, tatim taksa vendore, politikat e 

zhvillimit, shërbimet publike, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, 

policia bashkiake, mbrojtja e territorit, ligjore, administrata dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim. 

EKONOMIA Qyteti i Laçit, është një zonë ish-industriale dhe është krijuar si qytet përreth fabrikave të 

Superfosfatit dhe të pasurimit të bakrit, që të dyja të mbyllura shumë kohë më parë. Fasoni ka 

zëvendësuar këto fabrika si burimi kryesor i punësimit në qytet. Megjithatë, sot funksionon vetëm një 

fabrikë e prodhimit të këpucëve, ku janë të punësuar 100 gra. Pjesa tjetër e bashkisë është zonë 

bujqësore, ndërsa me rëndësi konsiderohet Laguna e Patokut, e cila është zhvilluar si zonë peshkimi dhe 

qendër e turizmit ditor. 

Në zhvillimin e ardhshëm të territorit janë përcaktuar dy drejtime kryesore të zhvillimit. 

 Zhvillimi ekonomik i mbështetur në industrinë e lehtë dhe bujqësinë 

 Promovimi i bashkisë për agrokulinarinë dhe peshkimin 

Bashkia ka mbyllur një vit të vështirë pandemik në 2020 dhe me pasoja të rënda nga tërmeti i dhjetorit 

2019. Pandemia prezente edhe në vitin 2021 sjell sfida të rëndësishme në zhvillimin e saj lidhur me: 

 Mbrojtjen e shtresave në nevojë me kujdes social dhe përfundimin e banesave të prishura nga 

tërmeti 

 Mbështetjen e biznesit për të kapërcyer situatën e vështirë COVID ’19.  
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Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023 
 

Bashkia ka përgatitur një buxhet realist dhe të ekuilibruar. Shlyerja gradualisht e 

detyrimeve të prapambetura nga vitet e kaluara do të përmirësojë marrëdhëniet 

kontraktuale të bashkisë kundrejt biznesit. 

 

Administrata e bashkisë, furnizimi me ujë të pijshëm, arsimi bazë, shërbimet publike, 

kujdesi social zënë peshën më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet 

e ardhshme. Këto 5 shërbime zënë rreth 80% të buxhetit të bashkisë. Investimet e bashkisë 

për vitin 2021 janë në vlerën 338 milionë lekë duke u rritur me mbi 90% kundrejt një vitit 

2020. Investimet synojnë përmirësimin e kushteve të ambjenteve sportive publike, 

rikonstruksioni i bulevardit, përmirësimi rrjetit rrugor, rikonstruktioni i shkollës 9 vjecare 

Mark Trokthi dhe Migjeni në Mamurras, ndricimi i hapësirave publike, rikonstruksioni i 

pallatit të kulturës etj,. 

 

Prioritete të buxhetit për vitin 2021 janë shërbimet e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave, 

rrugët, shërbimet publike, kujdesi social, trashëgimia kulturore, arsimi mesëm 

përgjithshëm, menaxhimi rrjetit vaditës dhe kullues etj. financimi i të cilave ka rritjen më të 

lartë kundrejt vitit 2020 kundrejt gjithë shërbimeve të tjera që ofron bashkia. 

 

Bashkia synon përmirësimin e efiçiencës financiare – me të njëjtat fonde ofrohen më 

shumë shërbime për komunitetin. 
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Burimet e Financimit 
 

TË ARDHURAT 
SIPAS BURIMIT 
(000 Lekë) 

NDRYSHIMI 2018 2019 2020 
PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

PLAN 
2023 

-38% 1,072,778 1,022,129 1,489,296 925,204 1,000,537 814,216 

        

Kategoria Burimi buxhetor Fakt 2018 Fakt 2019 
I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 Huamarrje       

TË ARDHURA 
NGA BURIMET E 

VETA 

Të ardhura nga taksat e 
ndara 

19,850 30,404 34,166 29,098 29,134 29,134 

Të ardhura nga taksat 
lokale 

37,207 34,742 18,522 59,526 59,596 60,003 

Të ardhura nga tarifa 
vendore 

22,119 17,281 13,708 40,446 40,779 40,839 

Të ardhurat e tjera 7,052 7,961 16,908 136,936 5,272 5,272 

TË ARDHURA 
NGA BUXHETI 

QENDROR 

Transferta e kushtëzuar 567,267 522,423 987,583 276,883 483,904 279,233 

Transferta e pakushtëzuar 217,207 222,906 228,683 233,887 236,391 254,275 

Transferta specifike 146,786 143,141 128,711 148,428 145,460 145,460 

TRASHËGIMI NGA 
VITI I SHKUAR 

Trashëgimi me destinacion 12,731 43,271 61,015 0 0 0 

Trashëgimi pa destinacion 42,559 0 0 0 0 0 

     

 
 

Bashkia financohet në raportin rreth 6% me 90% 
nga të ardhurat e veta dhe transfertat e qeverisë 
qendrore. Bashkia synon të përmirësojë kontributin 
në buxhet nga të ardhurat e veta në 3 vitet e 
ardhshme.  
Për shkak të situatës së rëndë pandemike në fund të 
vitit 2020 bashkia ka ulur të ardhurat nga taksat, 
tarifat vendore me 8% krahasuar me një vit më parë. 
Në tërësi për vitin 2021 bashkia planifikon: 

 Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të 
bien me rreth 40% kundrejt vitit 2020; 

 Të ardhurat nga burimet e veta do të dyfishohen 
vetëm për shkak të uljes së informalitetit dhe 
mirëadministrimit fiskal. 

 

 

  
Figura 1. Pesha e burimit të financimit në totalin e të ardhurave 
të bashkisë 
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Shpenzimet buxhetore  
 

SHPENZIMET SIPAS 
PROGRAMIT  
(000 Lekë) 

2019 2020 
PLAN  
2021 

PLAN  
2022 

PLAN  
2023 

NDRYSHIMI 

968,239 1,397,824 925,170 991,766 800,371 -33.8% 

 

 

 

Dy fjalë mbi shpenzimet 

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 planifikojnë rënie me rreth 34% kundrejt vitit 2020. Më 

poshtë shkurtimisht jepet performanca e programeve buxhetore (shërbimeve) që zënë peshën më 

të madhe të buxhetit të bashkisë: 

 

 Administrimi i bashkisë 

 Furnizimi me ujë 

 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin 

 Shërbime publike vendore 

 

 

 Kujdesi për PAK 

 Sport dhe argëtim 

 Strehimi social 
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Administrimi i bashkisë 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  33.5% 98.8% 

 

 

Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investime 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit 

e Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 

Numri i punonjësve që kanë lëvizur 

brenda vitit kundrejt numrit total të 

punonjësve (raporti në %) 
3.93 1.035 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Rritja e kapaciteteve të administratës dhe qëndrueshmërisë së saj për të ofruar shërbime më të 

mira për komunitetin 

  

 309,889 
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Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda 

vitit 
19.0 5.0 0.0 0.0 0.0 

 

Të dhëna Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Numri total i punonjësve të administratës së 

bashkisë 
153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 

Numri total i punonjësve të bashkisë 483.0 483.0 483.0 483.0 483.0 

 

INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
142,068 177,266 115,371   Administrimi i bashkisë 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

BLERJE KOMPJUTERA E PRINTERA 1,895,280     

BLERJE KONTENIERESH 1,438,800 1,500,000    

BLERJE MAKINERI PRERESE      

BLERJE MOBILERI PER BASHKINE 1,473,000     

F.VENDOSJE KONDICIONERSH  BASHKIA KURBIN 1,198,200     

RIKONSTRUKSION BLLOQEVE TE PALLATEVE TE DEMTUARA 

+SUPERVIZIM KOLAUDIM 
 36,300,000    

RIKONSTRUKSION  I AMBIENTEVE TE BASHKISE LAC(ZYRA E 

PASAPORTAVE +GJ.CIVILE E TE TJRE ) 
1,473,701     

RIKONSTRUKSION  I AMBIENTEVE TE BASHKISE 

LAC+SUPERVIZIM KOLAUDIM 
 144,000    

RIKONSTRUKSION I ZYRAVE MNZSH +SUPERVIZIM KOLAUDIM 4,630,092     

 

 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia planifikon shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, 
mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të 
parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë. Në këtë program regjistrohen punonjësit, 
shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë 
regjistruar si funksione më vehte të bashkisë.  
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Furnizimi me ujë 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  18.4% -29.4% 

 

 

 Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime  

Qëllimi i programit buxhetor 

Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda në qytet dhe gjithë njësitë 

administrative të bashkisë. 

  

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke: 

 Respektuar kuadrin ligjor dhe rregulloret e administratës – më pak masa disiplinore për ta; 
 Rritur kapacitetet profesionale të administratës – mesatarisht më shumë ditë trajnimi për 

punonjës 

 Rritur qëndrueshmërinë e administratës – më pak lëvizje të personelit nga puna 

 
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 
 

 170,000 
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INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
142,068 177,266 115,371   Furnizmi me ujë 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Ndërtim i rrjtetit të brendshëm dhe të jashtëm të ujësjellësit  30,000,000    

 

 

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  11.4% -18.7% 

 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e shërbimit me ujë të pijshëm dhe gjithë administrimin e 

problemeve të furnizimit me ujë, duke siguruar pastërtinë e ujit, çmimin e pëprballueshëm dhe sasinë 

e nevojshme për familjet dhe bizneset në të gjithë bashkinë.  Përgjatë viteve të kaluara ashtu edhe në 

vitetet në vijim do të vazhdojnë investimet të rëndësishme për ngritjen dhe vënien në funksionim të 

kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë. Performanca e këtij shërbimi do të 

përmirësohet duke realizuar:  

 Më shumë personave u është ofruar uji i pijshëm 

 Më shumë territor është mbuluar me furnizimin e ujit të pijshëm 

 Rritja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të pijshëm për banorët 

Mbulimi i kostos së prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm nga tarifat e shërbimit. 

 105,221 
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Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë parashkollorin: korente dhe investime 

 

 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 

Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin 

parashkollor kundrejt numrit total të 

fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %) 
98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 

 

Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës 

mësimor (Raporti numrit të mësuesve 

kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin 

bazë) 

12.33 12.33 12.33 12.33 12.00 

 

Numri mesatar i nxënësve në një klasë 

(Raporti numrit total të nxënësve kundrejt 

numrit total të klasave në arsimin bazë) 

18.19 18.19 18.19 18.19 18.00 

 

Produkte Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Numri klasave funksionale në sistemin  

arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 
263 263 263 263 263 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Mirëarsimimi i popullatës nëpërmjet rritjes së frekuentimit të fëmijëve në sistemin arsimor 

parashkollor dhe atë bazë. 
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Të dhëna Fakti 2019 
2020 i 

pritshmi 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Fëmijë të regjistruar në sistemin 

parashkollor 3-6 vjec 
1,371 1,371 1,371 1,371 1,371 

Mësues në sistemin  arsimor bazë (arsimi 

9 vjeçar) 
388 388 388 388 388 

Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 

vjeçar) 
4,783 4,783 4,783 4,783 4,783 

Total shpenzime në arsimin parashkollor 

dhe bazë 
155,517,000 150,993,000 97,872,000 97,872,000 97,872,000 

 

 

INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
142,068 177,266 115,371   Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

BLERJE MOBILERI PER CERDHEN  4,200,000    

PRISHJE E SHKOLLES SE VJETER FUSH MAMURRAZ      

PUNIME RRETHIM I DY SHKOLLAVE GORRE      

RIKONSTRUKSION  I SHKOLES NR 3 +AMBIENTEVE SPORTIVE 

+SUPERVIZIM KOLAUDIM 
54,539,547 3,538,558    

RIKONSTRUKSION I SHKOLLES 9-VJECARE  MARK TROKTHI  

LAC +SUPERVIZIM 
26,371,740 73,829,761    

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 

arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të 

kopshteve, dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim, 

strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave. Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm 

të edukatoreve dhe mësuesve. 

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke realizuar: 

 Rritjen e frekuetimit të arsimit parashkollor dhe atij 9 vjeçar nga nxënësit; 

 Uljen e kostos së një institucioni arsimor duke përmirësuar efiçiencën e përdorimit të parasë 

publike për këtë shërbim 

Shpenzimet për këtë funksion parashikohen me ulje pasi përgjatë viteve të kaluara janë realizuar 

investime të rëndësishme në këto institucione.  
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RIKONSTRUKSION I SHKOLLES 9-VJECARE MIGJENI 

MAMURRAS +SUPERVIZIM +KOLAUDIM 
 6,291,767    

 

 

Shërbimet publike vendore 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  9.8% 35.9% 

 

 

Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbimet publike vendore: korente dhe investime 

 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt 

sipërfaqes totale të bashkisë (në %)" 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore për gjithë komunitetin e saj qoftë në qytet apo njësitë 

administrative 

  

 90,700 
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INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
142,068 177,266 115,371   Shërbimet publike vendore 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

REHABILITIM I HAPËSIRAVE TË PËRBASHKËTA MES PALLATEVE 

LAC 
  3,000,000   

REHABILITIM PALLATESH FASADVE MAMURRAS   41,371,215   

RINOVIM I TROTUAREVE TE BASHKISE LAC+SUPERVIZIM  116,400    

 

Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Rrënjë pemë të mbjella në vit 0 0 0 0 0 

Të dhëna Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të 

bashkisë 
3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 

Sipërfaqe totale e bashkisë 270 270 270 270 270 

Sipërfaqe totale e e gjelbër publike në Km2 37 37 37 37 37 

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit 

Shërbimet publike të bashkisë përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin 

e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike. Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet 

duke realizuar: 

Shtuar fondin e pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga bashkia 

Zgjerimin e rrjetit të trotuareve  me mbi 30 km në vitin 2020 dhe në plan për zgjerimin e mëtejshëm 

përgjatë viteve të ardhshme 

Përmirësimi i të ardhurave nga tarifa e shërbimeve publike si ai për gjelbërimin e hapësirave të 

gjelbëra do të bëjë të mundur që të mbulohet totalisht kostoja e këtij shërbimi nga tarifat e më tej të 

japë mundësinë për hartimin e projekteve konkrete për shtimin e hapësirave të gjelbërta të bashkisë 

dhe rrjetin e trotuareve. 
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Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 

 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  7% -83.5% 

 

 

Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: korente dhe investime 

 

 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Përmirësimi i kushteve të jetesës së personave të sëmurë dhe me aftësi të kufizuar 

Rritja ose përmirësimi i skema / institucioneve që ofrojnë shërbime për personat e sëmurë dhe me 

aftësi të kufizuar. 

  

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Perfitimi monetar (në lekë) për persona të 

sëmurë dhe PAK 
116,418.22 72,528 88,579 88,579 88,579 

 

Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti 

(Ndryshimi vjetor në %) 3.00 0 0 0 0 

 64,450 
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Sport dhe argëtim 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  2.8% 0.6% 

 

 

Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Numri i personave të mbështetur me pagesë 

invaliditeti 
3,051 3,051 3,051 3,051 3,051 

 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për mbështetje monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat 

e përditshme për personat përkohësisht ose plotësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje 

ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.). Performanca e e shërbimit do të 

përmirësohet duke realizuar: 

 Më shumë persona të mbështetur me pagesë invaliditeti. 

 26,281 
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Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Sport dhe argëtim: korente dhe investim 

 

Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Metra katror hapësira clodhëse dhe argëtuese të 

mirëmbajtura (Ndryshimi vjetor në %) 
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Total shpenzime për veprimtarinë sportive 

kundrejt numrit total të  banorëve rezidente 

(leke/banor) 

550.29 371.0 338.7 338.7 349.0 

 

 

 

Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Hapësira çlodhëse dhe argëtuese në m2 të 

mirëmbajtura 
46,971 46,971 46,971 46,971 46,971 

 

 

 

 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Bashkia synon të mbështesë me buxhetin e saj organizimin e aktiviteteve sportive dhe 

argëtuese për të rritur larminë e jetës aktive dhe argëtuese të të gjithë komunitetit 

  

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për vënien në funksion dhe mbështetjen e strukturave për 

veprimtari sportive dhe eventeve sportive. Bashkia mbështet ekipet sportive në pronësi të saj dhe  

ngre e vë në funksion hapësira për argëtim të cilat shfrytëzohen nga popullata pa pagesë si fusha 

futbolli, basketbolli etj.. Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke realizuar: 

 Shtimin e eventeve sportive të mbështetura nga bashkia 

 Uljen e kostos së organizimit të një eventi sportiv 

 Rritjen e hapësirave clodhëse dhe argëtuese 
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INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023 

 
142,068 177,266 115,371   Sport dhe argëtim 

Në mijë Lekë 
      

Emërtimi i Projektit 2019 Fakt 
I pritshmi 

2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

RIKONSTRUKSION I AMBIENTEVE NDIHMESE TERRENTE 

SPORTIVE GURREZ KURBIN 
942,600     

RINDERTIM I TERRENEVE SPORTIVE SHKOLLES MARK TROKTHI 22,401,793 5,478,897    

 

 

 

Strehimi social 
 

 
 

VITI 2021 

Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në % 

 
  2.5% -89.4% 

 

 
Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Sport dhe argëtim: korente dhe investim 

 

Qëllimi i programit buxhetor 

Bashkia synon mbështetje me strehim të përshtatshëm për njerëzit në nevojë duke ofruar një 

të drejtë bazë për ta.  

 23,383 
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Trendi 
Objektivat dhe Treguesit e 

Performancës 
Fakti 2019 

I pritshmi 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

 
Numri personave të mbështetur me strehim 

social sipas kategorive (Ndryshimi vjetor në %) 

6,090.00 0 -98 0 0 

Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Persona të mbështetur me strehim social 619.0 619.0 10.0 10.0 10.0 

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit 

Bashkia ka planifikuar shpenzime për mbështetje monetare të familieve të cilat u dëmtuan nga 

tërmeti i dhjetorit 2019 për të mbështetur shtëpi me qera për ta, fonde për rindërtimin e shtëpive të 

dëmtuara nga tërmeti. Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke realizuar: 

 Shtuar numrin e familjeve përfituese të bonusit të qerasë sociale 

 Rritur numrin e familjeve përfituese të rikonstruksionit apo ndërtimit nga e para të shtëpisë së 

dëmtuar nga tërmeti 

 Ulur koston mesatare për një banesë të rindërtuar apo ndërtuar rishtazi 

Rënia e fondeve në vitin 2021 reflekton vënien në funksionim të shtëpive të reja apo rindërtuara e 

për rrjedhojë uljen e fondeve që mbështesin bonusin e qerasë sociale. 


