Plani i punes
Nr

Pershkrimi I aktivitetit

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Periudha
Qershor
Korrik

Maj

Gusht

Shtator

Tetor

Nentor

Dhjetor

1
1
1
2
1

1

Mbledhje Keshilli -16
(12, cdo muaj+3 - ne 4 raste ku mbahen 2
mbledhje ne muaj)

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2

2

Mbledhje Komisionit te Perhershem (mesatarisht 45 mbledhje komisionesh ne muaj)

2
2
2
2
2
2
2

2

2

Takime me komunitetin, konsultimet kerkuar
nga ligji:
buxhet,
ndryshim buxheti,
pakete fiskale- per cdo NjA dhe me biznesin,
shitje, blerje e dhenje me qera,
norma e standarte te sherbimeve pubike dhe
fuksioneve te tjera ligjore.
(Buxheti- cdo NjA+ komuniteti biznesit+OJF;
P fiskale- cdo NjA+ komuniteti biznesit+OJF;
ndryshim buxheti - 1 konsultim ne qytet dhe 1
konsultim ne zonen gjeografike qe efektohet nga
Takime me komunitetin, konsultimet jo te
kerkuar nga ligji:
plani strategjik,
plane sektorial (plani i mbetjeve 2 konsultime
general+ nga 1 per NjA ku zgjerohet sherbimi_
Plani social
Plani urban
Plani per rruget, etj (sipas parashikimeve per vitin)
Ne varesi te planet ne proces hartimi dhe qe
planifikohen te miratohen ne 2020
Iniciativa qytetare (ligji 139/2015, neni 20)

2

3

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Plani social
Plani urban
Plani per rruget, etj (sipas parashikimeve per vitin)
Ne varesi te planet ne proces hartimi dhe qe
planifikohen te miratohen ne 2020
Iniciativa qytetare (ligji 139/2015, neni 20)
Takimi vjetor i keshillit me qytetaret per
prezantimin e raportit te veprimtarise vjetore
(llogaridhenja)
Ndjekja e mbledhjeve konstituse te Kryesive te
Fshatrave dhe Keshillave Komunitare ne Lagje ( ne
te gjitha gjitha NjA-te, transporti ne varesi te km
per cdo NjA)
Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme
(pesë në vit)
Trajnime te Këshilltarëve (një në vit)
Trajnime te Sekretariatit (gjashtë në vit)
Vizite studimore ne Shqiperi
Vizite studimore jashte vendi
Ceremoni dhenje titull nderi
Pjesemarrje ne festa e ngajrje vendore
Pritje e delegacionit nga keshilla homologe
Emision ne median vendore (dy ne vit)
Hartimi i buxheti vjetori te KB
Hartim i Planit vjetor te vendimarrjes së Këshillit
(ligji 146/2014, neni 16/b)
Hartim i Planit vjetor te komunikimit dhe
konsultimit me publikun
Hartim i Planin dy vjecar per trajnimin e
Këshilltarët

17

Hartim i Dokumentit te politikes per shpenzimet e
Keshillit dhe perdorimin e mjediseve dhe
sherbimeve publike nga Keshilltaret

18

Ndertimi i rregjistrit te Ankesave, kërkesave dhe
vërejtjeve (ligji nr. 139/2015, neni 19, ligji nr.
146/2014, neni 21)

19

Ndertimi i rregjistrit te kërkesave për informim per
dokumentacionin e keshillit (ligji 119/2014)

20
21

Ndertimi i rregjistrit elektronik të p/akteve (ligji
146/2014, neni 16/a)
Anketimi vjetor per vleresimin nga komuniteti te
punes dhe rezultateve te Keshillit

22
TOTALI I SHPENZIMEVE

