
 
Qëllimi i këshillimit publik 

Këshillimi publik synon tërheqjen e mendimit të qytetarëve, biznesit, 

shoqërisë civile, mësuesve, kryetarëve të fshatrave, strukturave 

komunitare ne lidhje me prioritetet që kanë për shërbimet/funksionet e 

ofruara nga Bashkia. 

Këshilli i Bashkisë, si përfaqësues i komunitetit, kërkon të marrë më 

shumë informacion mbi mendimin e komunitetit për përdorimin e 

fondeve publike për ofrimin e shërbimeve nga ana e Bashkisë Elbasan, 

performancën e ofrimit të shërbimeve si dhe cilët janë 

shërbimet/funksionet që konsiderohen prioritare nga komuniteti. 

Mbledhja e mendimeve dhe rekomandimeve të komunitetit, do t’i 

shërbejë Bashkisë Elbasan dhe Këshillit Bashkiak për të përcaktuar se si 

do të përdoren fondet publike në ofrimin e shërbimeve për tre vitet e 

ardhshme 2023 –2025, dhe të sigurojë që përdorimi i tyre është në 

përputhje me nevojat e komunitetit për përmirësimin e shërbimeve 

prioritare të përcaktuar nga to. 

 
Përshkrimi i ëështjes që 

trajton projekt-vendimi 

Miratimi i projekt buxhetit afatmesëm është një vendim i rëndësishëm që 

merret nga Këshilli i Bashkisë, pasi përcakton fondet që do të përdoren 

për të gjitha shërbimet/funksionet e ushtruara nga Bashkia dhe 

performancën e tyre. Për këtë, Bashkia Elbasan sëbashku me Këshillin 

Bashkiak do të konsultojë me grupet e interesit shpenzimet e parashikuara 

(tavanet e programeve) nga Bashkia për çdo shërbim dhe 

performancën e bashkisë në vitin 2021 (raporti i monitorimit 2021). 

 
Pyetjet që ngre Këshilli 

ndaj publikut 

 
Këshilli i Bashkisë ka marrë raportin vjetor të monitorimit të zbatimit të 

buxhetit për vitin 2021 si dhe tavanet përgatitore të projekt buxhetit. 

Bazuar në Ligjin 139/2015 Neni 18, ka vendosur kalimin në konsultim 

publik për përgatitjen e projekt buxhetit afatmesëm duke përdorur 

sondazhin online. Këshilli i Bashkisë është i interesuar të marrë 

opinionin e komunitetit në lidhje me cështjet si vijon : 

1. A jeni dakort me mënyrën si janë shpenzuar paratë? 

2. Cilat janë shërbimet prioritare për të cilat bashkia duhet të shpenzojë 
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 më shumë fonde publike gjatë periudhës 2023 – 2025? 

3. Për cilin shërbim publik jeni më të kënaqur? 

4. Tjetër 

 
 

 
Detaje të çdo takimi publik 

apo dëgjese publike që do 

të organizohet në lidhje me 

projekt-aktin për këshillim; 

Bashkia Elbasan në bashkëpunim me Këshilli e Bashkisë do të 

organizojnë 15 konsultime publike me qytetarët dhe me grupet e 

interesit.biznese, Këshilli Rinor, Përfaqësues të Universitetit: 

Aleksandër Xhuvani, OJF-ve, përfaqësues të Qendrës së Formimit 

Profesional, strukturave komunitare ne lagje dhe njësi administrative, 

komunitetit etj. 

Konsultimi do të realizohet sipas Kalendarit të Konsultimit Publik të 

publikuar në faqen e Bashkisë Elbasan: ëëë.elbasani.gov.al. 

 

Kontaktet  dhe  afatet e 

dërgimit të komenteve, 

rekomandimeve, 

vërejtjeve; 

Komentet dhe rekomandimet tuaja mund të jepen direkt nëpërmjet 

pjesmarrjes suaj në takimet publik, por në pamundësi për të marrë 

pjesë në këto konsultime do të na ndihmoni duke dhënë sygjerimet pranë 

zyrave me një ndalesë në çdo lagje dhe njësi administrative të Bashkisë 

Elbasan, si dhe duke kontaktuar me përfaqësuesin e komunitetit si dhe 

mund të dërgohen në adresën e emailit te kryetarit të Bashkisë Elbasan 

me email: gledianllatja@elbasani.gov.al dhe Kryetarit te Këshillit 

Bashkiak me email: hciftja@icloud.com, ose të dërgohen me postë 

BRENDA DATËS 20.05.2022 ne adresen: Bashkia 

Elbasan, rruga: pranë Shkollës: Luigj Gurakuqi. 

Ndryshimet kryesore 

dhe/ose alternativat e 

mundshme 

Opsionet e mundëshme për t’u shqyrtuar nga ana e Këshillit: Ndryshime 

në alokimin e fondeve për programe të caktuara me qëllim përmirësimin 

e shërbimeve të ofruara nga Bashkia. 

Projekt-vendimi, relacioni 

shoqërues, studime apo 

materiale me informacion 

në lidhje me çështjen që 

konsultohet 

Raportin vjetor të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021, 

sëbashku me tavanet përgatitore të projekt buxhetit afatmesëm 2023 - 

2025 mund t’i gjeni në linkun: www.bashkiaelbasan.gov.al. 
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Shpjegim të proçesit që do 

ndjekë dhe veprimet qe do 

të ndërmarrë Bashkia 

Elbasan sëbashku me 

Këshillin për të shqyrtuar 

rekomandimet nga publiku 

deri në marrjen e vendimit 

Pas realizimit të konsultimeve publike me komunitetin dhe grupet e 

interesit, Bashkia Elbasan dhe Këshilli i Bashkisë do të ndjekë hapat si 

vijon : 

1. Mbajtja e proçesverbalit të çdo takimi publik dhe bërja publike e tyre. 

2. Marrja e Rekomandimeve me postë dhe bërja e tyre publike. 

3. Realizimin dhe përmbledhje të rekomandimeve, që përfshin të gjitha 

mendimet dhe propozimet që do të vijnë nga komuniteti dhe bërja publike 

e kësaj Përmbledhje. 

4. Dërgimi i kësaj Përmbledhje Rekomandimesh Kryetarit të Bashkisë, 

Komisionit të Ekonomise dhe Financës dhe çdo këshilltari. 

5. Shqyrtimi nga ana e komisionit të ekonomisë dhe financës 

(mbledhjet e komisioneve janë të hapura për publikun sipas datave 

të parashikuara në kalendar) të çdo rekomandimi dhe diskutimi i tij 

në komision për të dalë me një vendim se cilat propozime mund të 

merren në konsideratë dhe cilat nuk mund të merren dhe për cfarë 

arsye. 

6. Marrja e vendimit për rekomandimet që do të përfshihen në projekt 

buxhetin afatmesëm dhe projekt buxhetin vjetor. Vendimi i 

bashkëngjitet dokumentit të projekt buxhetit afatmesëm dhe projekt 

buxhetit vjetor. 

7. Informimi i komunitetit, për marrjen në konsideratë të 

rekomandimeve ose për mosmarrjen në konsideratë dhe arsyet e 

mosmarrjes në konsideratë të tyre. 

Data e publikimit 15/04/2022 

Përgjegjës: Sektori i konsultimit publik sëbashku me koordinatorin për konsultim 

dhe me drejtorinë e Inovacionit dhe Medias, pranë Bashkisë Elbasan. 
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