
Këshilli Bashkiak Gjirokastër

PLANI I PUNËS -për vitin 2022 PLANI I VENDIM-MARRJES (shqyrtim+miratim) V Vendim-marrës

Nr Muaji Përshkrimi i Aktivitetit Roli Përshkrimi i aktiviteteve ROLI P Perfaqësues

Mbledhje Këshilli (gjithësj 14=12+4, një mbledhje çdo muaj + 2 muaj ku mbahen 2 mbledhje në muaj) Miratim i normave, standarteve dhe rregullores së shërbimeve publike V M Mbikqyrës

Mbledhje Komisionit të Përhershem e Mikse (mesatarish 2 mbledhje komisionesh në muaj)
Miratim i normave, standarteve dhe rregullores së shërbimeve administrative (taksave, ankesave 

etj)
V

Takime me komunitetin, konsultime (7 NjA): buxhet (çdo NjA+ komuniteti biznesit+OJF), ndryshim buxheti (1 

konsultim në qytet dhe 1 konsultim në zonën gjeografike që efektohet nga ndryshimi); paketë fiskale (çdo NjA+ 

komuniteti biznesit+OJF); Plani i taksës së përkohshme (sëpaku 3 konsultime të kryera në një periudhë jo më pak 

se pesë muaj- ligji 68/2017, neni 13); shitje, blerje e dhënje me qera (1 në qytet dhe në 1 në NjA ku ndodhet 

prona); norma e standarte e rregullore të shërbimeve dhe fuksioneve të tjera ligjore (sipas grupit të interesit dhe 

shtrirjes se sherbimit); planet  e sherbimeve (p.sh, plani social: 1 konsultim në secilën NjA + 3 me grupe interesi)

P
Miratim i Planit te shërbimit publik  (mbetjeve, ujit, rrugëve, ndriçimit, pyjeve, kanaleve kulluese, 

etj)
V

Trajnime: të Këshilltarëve (4 gjithësej në vit, 3 me fond jo të këshillit dhe 1 me fond te Këshillit); Trajnime të 

Sekretariatit (6 gjithësej në vit, 6 me fond  këshillit )
Miratim i Planit zhvillimor (ekonomik, social, kultures, zhvillimit te strukturave komunitare etj) V

Pjesëmarrje në konferenca e aktivitete të ngjashme (5 në vit) V

Shkëmbim eksperience (në Shqipëri 2, jashtë Shqiperie 0)
Miratim i Planit të shërbimit të qeverisë (buxhet, fiskal, asete, BNj, huamarrje, qeverisë 

elektronike,etj)
V

Ceremoni dhënje titull nderi (6, kryesisht në qershor, nëntor) P
Raport për zbatim të strategjisë, planit sektorial apo horizontal (buxhetit, fiskal, PPV, mbetjeve, 

ujit, etj)
M

Pritje e delegacionit nga këshilla homologe (2) P M

Emision në median vendore (2) dhe median online (2) P Raport për performancën e qeverisjes bashkiake, ankesa e kërkesa, konsultime, transparenca etj M

Përfaqesim institucional i Këshillit në ngjarje, psh festa vendore, ngjarje ku ftohet Këshilli P
Shqyrtim i projekt buxhetit (sipas etapave të miratimit të buxhetit), Shqyrtim i planit fiskal dhe 

zbatimit 
M

Pjesëmarrje në organet drejtuese të agjencive ku Këshilli është anëtar apo perfaqesohet P Dëgjesë publike në mbledhjen e këshillit apo komisionit të KB P M

Monitorim, hetim, auditim i njesive shpenzuese të varesisë së Bashkisë, M Akte individuale (ndihma ekonomike, bursa etj) V

Hartim i dokumenteve planifikues e rregullator te KB: buxheti vjetori, plani vjetori i vendim-marrjes, plani i 

komunikimit me publikun, rregulla të funksionimit të KB
M Raport për performancën e shërbimit, ndërmarrjes, institucionit, qendrës, agjencisë V

Nxitje e mbështetje e iniciativave të komunitetit: iniciativa qytetare legjislative P Emertesa (psh, rrugesh), Tituj nderi (psh, qyetar nderi etj), Ceremoni

1 Mbledhje e Këshillt

2 Mbledhjet e Komisioneve të Përhërshëm të: 1._________; 2;_________

3
Konsultime me komunitetit për çështjen e: paketës fiskale apo ndryshim (7 NjA + 1 biznesi+1 OJF), shitje, blerje e dhënje me 

qera, norma e standarte të shërbimeve pubike dhe funksioneve te tjera ligjore.
Shqyrtim dhe miratim i raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave

4 Pjesëmarrje në konferenca e aktivitete të ngjashme 

Raport I Drejtorisë së bujqësisë dhe Pyjeve.

5 Trajnime të sekretariatit me fond të këshillit Miratimi i ndihmave ekonomike

6 Mbledhje e Këshillt

7 Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1._________;  2 _________; 

8
Konsultime me komunitetit për çështjen e: buxheti apo ndryshim buxheti,  paketë fiskale apo ndryshim (7 NjA + 1 biznesi+1 

OJF), shitje, blerje e dhënje me qera, norma e standarte të shërbimeve pubike dhe fuksioneve të tjera ligjore.

Raport I Drejtorisë së Shërbimeve Komunitare dhe Utilitare.

9 Planin vjetor i komunikimit dhe konsultimit me publikun.

10 Mbledhje e Këshillt

11 Mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm të: 1._________ ; 2 _________; 

12
Konsultime me komunitetit për çështjen e: buxheti, ndryshim buxheti,  paketë fiskale, shitje, blerje e dhënje me qera, 

norma e standarte të shërbimeve pubike dhe fuksioneve të tjera ligjore.

Shqyrtim i tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel 

programi

13 Anketimi vjetor per vleresimin nga komuniteti të punës dhe rezultateve të Këshillit

14 Hartimi i raportit të veprimtarisë vjetore të Këshillit Miratimi i ndihmave ekonomike

15 Hartimi i raporit vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 20) 

16 Takimi vjetor i Këshillit me qytetaret per prezantimin e raportit te veprimtarise vjetore (llogaridhenja)

17 Vizite studimore në Shqipëri

18 Trajnime të këshilltarëve me fond të këshillit

Raport I Drejtorisë së Turizmit per masat e marra ne prag te sezonit turistik.

19 Miratimi I tavaneve  pergatitore per secilin program buxhetor

20 Mbledhje e Këshillt

21 Mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm të: 1. _________; 2 _________; 

Përmbledhëse

Janar

Shkurt

Mars

Prill



22
Konsultime me komunitetit për çeshtjen e: buxhet, ndryshim buxheti, pakete fiskale, shitje, blerje e dhënje me qera, norma e 

standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore.

23 Raport  I Drejtorisë se Urbanistikës Miratimi i ndihmave ekonomike

24 Mbledhje e Këshillt

25 Mbledhjet e Komisioneve të Perhershem të: 1. _________; 2 _________; Paraqitja e raportit për akivitetin financiar dhe zbatimin e buxhetit vjetor të vitit paraardhës 

25
Konsultime me komunitetit për çështjen të: buxhet, ndryshim buxheti,  paketë fiskale, shitje, blerje e dhënje me qera, 

norma e standarte të shërbimeve pubike dhe fuksioneve të tjera ligjore.
Shqyrtim dhe miratim i projekt dokumentit të programit buxhetor afatmesëm

26 Raport I Drejtorise se Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi per masat e marra per  mbrojtjen nga zjarri ne stinen e veres.

27 Pritje e delegacionit nga këshilla homologe

28

29 Mbledhje e Këshillt

30 Mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm te: 1. _________; 2 _________; Monitorimi i zbatimit te buxhetit 4-mujor

31
Konsultime me komunitetit për çështjen e: buxheti apo ndryshim buxheti,  paketë fiskale apo ndryshim (7 NjA + 1 biznesi+1 

OJF), shitje, blerje e dhënje me qera, norma e standarte të shërbimeve pubike dhe fuksioneve të tjera ligjore.
Rishikim buxhetit

32 Vizite studimore ne Shqiperi Miratimi i raportit vjetor të konsoliduar

33 Ceremoni dhenje titull nderi (3) Shqyrtim dhe miratim i projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm

Miratim I projekt dokumentit  te PBA-se.

Anketimi vjetor per vleresimin nga komuniteti të punës dhe rezultateve të Këshillit

34 Trajnime të këshilltarëve me fond jo të këshillit

35 Mbledhje e Këshillt

36 Mbledhjet e Komisioneve te Perhershëm te: 1. _________; 2 _________; 

37
Konsultime me komunitetit për çështjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te shërbimeve pubike dhe 

fuksioneve të tjera ligjore.
Miratimi i tavaneve përfundimtare të PBA

38 Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme

39 Emision ne median vendore dhe online Miratimi i ndihmave ekonomike

40 Përfaqesim institucional i Këshillit:

41 Miratim I Tavaneve Perfundimtare te shpenzimimeve te PBA-se ne nivel programi.

42 Mbledhje e Këshillt

43 Mbledhjet e Komisioneve te Përhershëm të: 1. _________; 2 _________; 

44 Mbledhje e Këshillt

45 Mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm të: 1. _________; 2 _________; 

Raportim  drejtorise se Arsimit per masat e marra per fillimin e vitit shkollor 20222-2023.

Finalizim I projektit te PBA-se te rishikuar dhe publikimi I tij.

46
Konsultime me komunitetit për çështjen e: shitje, blerje e dhënje me qera, norma e standarte të shërbimeve pubike dhe 

fuksioneve të tjera ligjore.
Miraton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm të rishikuar

47 Hartimi i planit vjetor i vendimarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 16/b)

48 Hartimi i planit te trajnimit për keshilltarë

60 Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme

61 Trajnime të këshilltarëve me fond jo të këshillit

62 Mbledhje e Këshillt

63 Mbledhjet e Komisioneve te Përhershëm të: 1. _________; 2 _________; 

64
Konsultime me komunitetit per çështjen e: buxheti apo ndryshim buxheti,  paketë fiskale apo ndryshim (7 NjA + 1 biznesi+1 

OJF), shitje, blerje e dhënje me qera, norma e standarte të shërbimeve pubike dhe fuksioneve të tjera ligjore.
Monitorimi i realizmit te 8-mujorit te te ardhurave

65 Pritje e delegacionit nga këshilla homologe

66 Raportim I Drejtorise se te Ardhurave, Lejeve dhe licensave.

67 Mbledhje e Këshillt

68 Mbledhjet e Komisioneve te Përhershëm të: 1.  _________; 2 _________; 

69
Konsultime me komunitetit për çeshtjen e:buxhet dhe ndryshim buxheti, shitje, blerje e dhënje me qera, norma e standarte të 

shërbimeve pubike dhe fuksioneve të tjera ligjore

70 Ceremoni dhënje titull nderi (3) Dorëzimi i dokumentit dhe njohja e Këshillit me projektin e PBA dhe buxhetin vjetor

81 Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme Miratimi i ndihmave ekonomike

82 Trajnime të këshilltarëve me fond jo të këshillit

83 Trajnime të sekretariatit me fond të këshillit

84 Mbledhje e Këshillt

85 Mbledhjet e Komisioneve të Përhershëm të: 1. _________; 2 _________; Miratimi i dokumentit të PBA-së përfundimtare dhe buxhetit vjetor

86
Konsultime me komunitetit për çështjen e: shitje, blerje e dhënje me qera, norma e standarte të sherbimeve pubike dhe 

fuksioneve të tjera ligjore.

Miratim I Dokumentit te PBA-se  perfundimtare dhe Projek/Buxhetit per vitin 2023.

87 Emision në median vendore dhe online

88

Maj

Prill

Dhjetor

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nentor


