
 
 

Keshilli Bashkiak Elbasan 
  

 

 PLANI I PUNES 2023   
PLANI I VENDIM-MARRJES 

(shqyrtim+miratim) 

    Pershkrimi i Aktivitetit Roli Pershkrimi Aktiviteteve 
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Mbledhje Keshilli (gjithesj 16=12 (te zakonshme) + 4(jashte radhe) -  nje mbledhje cdo 

muaj+ 4 muaj ku mbahen 2 mbledhje ne muaj) 
  

Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se 

sherbimeve publike 

  
Mbledhje Komisionit te Perhershem e Mikse (mesatarish 5 mbledhje komisionesh ne muaj) 

= 60 mbledhje komisionesh/Vit 
  

Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se 

sherbimeve administrative (taksave, ankesave etj) 

  

Takime me komunitetin, konsultime (12 NjA+ Njesite e Qytetit e Lagjet): buxhet (cdo 

NjA+ komuniteti biznesit+OJF), ndryshim buxheti (1 konsultim ne qytet dhe 1 konsultim ne 

zonen gjeografike qe efektohet nga ndryshimi); pakete fiskale (cdo NjA+ komuniteti 

biznesit+OJF); Plani i takses se perkohshme (sepaku tre konsultime të kryera në një periudhë 

jo më pak se pesë muaj- ligji 68/2017, neni 13); shitje, blerje e dhenje me qera (1 ne qytet dhe 

ne 1 ne NjA ku ndodhet prona); norma e standarte e rregullore te sherbimeve dhe fuksioneve 

te tjera ligjore (sipas grupit te interesit dhe shtrirjes se sherbimit); strategjite (strategjia e 
zhvillimit  1 ne cdo NjA); planet  e sherbimeve (p.sh, plani social: 1 konsultim ne secilen NjA 

+ 1 me grupe interesi) 

P 
Miratim i Planit te sherbimit publik  (mbetjeve, ujit, 

rrugeve, ndricimit, pyjeve, kanaleve kulluese, tj) 

  
Trajnime: te Këshilltarëve (2 gjithesej 2 ne vit, 10-20%  me fond jo te keshillit dhe 90-80% 

me fond te Organizatave Partnere); Trajnime te Sekretarit (1 gjithesej) 
  

Miratim i Planit zhvillimor (ekonomik, social, kultures, 

zhvillimit te strukturave komunitare etj) 

  Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme (3 ne vit)   
Miratim i Raportit te zbatimit te Strategjise se zhvillimit te 

bashkise  

  Diskutim i nevojes se pasjes se rregullorve perkatese sipas kerkesave te ligjit 139/2015   
Miratim i Rregulloreve sipas kerkesave te Ligjit per 

Veteqeverisjen Vendore 139/2015 

  Ceremoni dhenje titull nderi (2) P 
Miratim i Planit te sherbimit te (buxhet, fiskal, asete, BNj, 

huamarrje, qeverise elektronike, etj) 

  Pritje e delegacionit nga keshilla homologe (2) P 
Raport per zbatim te strategjise, planit sektorial apo 

horizontal (buxhetit, fiskal, PPV, mbetjeve, ujit, etj) 

  Emision ne median vendore (1) dhe median online (2) P 
Raport per performancen e sherbimit, ndermarrjes, 

institucionit, qendres, agjencise 

  Perfaqesim institucional i Keshillit ne ngjarje, festa vendore, ngjarje ku ftohet Keshilli P 
Raport per performancen e qeverisjes bashkiake, ankesa e 

kerkesa, konsultime, transparenca etj 

  Pjesemarrje ne organet drejtuese te agjencive ku Keshilli eshte anetar apo perfaqesohet P 
Shqyrtim i projekt buxhetit (sipas etapave te miratimit te 

buxhetit), Shqyrtim i planit fiskal dhe zbatimit  

  
Monitorim, hetim, auditim i njesive shpenzuese te varesise se Bashkise, strukturave 

komunitare (vizita ne terren) 
M 

Degjese publike ne mbledhjen e keshillit apo komisionit te 

KB 

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

vendim-marrjes, plani i komunikimit me publikun, rregulla te funksionimit te KB 
  Akte individuale (ndihma ekonomike, bursa etj) 

  
Nxitje e mbeshtetje e iniciativave te komunitetit: Ndjekje te ankesave kerkesave dhe 

nismave 
P Emertesa (rrugesh), Tituj nderi (qyetar nderi etj), Ceremoni 

 

 

 

 

 

    



Nr Muaji Pershkrimi i aktiviteteve   Pershkrimi i aktiviteteve  

1 

Janar 

Mbledhje e Keshillt    Miratimi i ndihmave ekonomike 

2 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  

________; 4________; 5 ________ 
    

3 Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme     

4 

Shkurt 

Mbledhje e Keshillit   Miratimi i ndihmave ekonomike 

5 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  
________; 4________; 5 ________ 

    

6 

Konsultime me komunitetit per ceshtje per qe sipas ligjit kane nevoje per konsultim, shitje, 
blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera 

ligjore 

(nr. 1 gjithesej i konsultimeve,  nr. 1 i konsultimeve me grupe interesi)  

    

7 Teme diskutimi per ndryshimet e klimes, energjine efektet e priteshme per Bashkine Elbasan.     

8 Hartimi i planit dy vjecar te trajnimit për Këshilltaret dhe Sekretarin     

9 Plani vjetor i komunikimit dhe konsultimit me publikun     

10 

Mars 

Mbledhje e Keshillit   Miratimi i ndihmave ekonomike 

11 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  

________; 4________; 5 ________ 
    

12 
Konsultime me komunitetin per ceshtje te: buxhetit, Tavanet e Programeve Buxhetore, Lidhja 

me Strategjine e Zhvillimit te Bashkise Elbasan 
  

Shqyrtimi dhe miratimi i tavaneve përgatitore të 

shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 

13 Raportim i drejtorise se bujqesise     

14 Hartimi i raportit të veprimtarisë vjetore të Këshillit      

15 
Hartimi i raporit vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes së Këshillit (ligji 

146/2014, neni 20)  
    

16 

Prill 

Mbledhje e Keshillit   Miratimi i ndihmave ekonomike 

17 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  

________; 4________; 5 ________ 
    

18 

Konsultime me komunitetin mbi prioritetet e draft PBA 2024-2026, bashke me administraten. 

1 ne qytetine Elbasanit, 12 ne njesite administrative (1 ne secilen njesi) dhe 1 degjese publike 

me OJF lokale)  

    

19 Nje aktivitet me strukturat rinore.     

20 Raportim i drejtorise se sherbimeve publike     

21 

Maj 

Mbledhje e Keshillt    Miratimi i ndihmave ekonomike 

22 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  

________; 4________; 5 ________ 
  Monitorim i zbatimit te buxhetit 4 mujor 

23 
Hartimi i kontrates me media vendore per regjistrimin dhe transmetimin live te mbledhjes dhe 

komisioneve te Keshillit 
    

24 
Qershor 

Mbledhje e Keshillit - Konstituimi Keshillit (sipas rregullores)   Miratimi i ndihmave ekonomike 

25 Konstituimi i keshillit te ri pas zgjedhjeve vendore te 14 Majit     



26 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  

________; 4________; 5 ______ 
    

27 Miratimi i draftit te pare te PBA 2024-206   Miratimi i draftit te pare te PBA 2024-2026 

28 
Raportim i drejtorise se emergjecave civile per masat e marra per parandalimin e zjarreve dhe 

menaxhimin e emergjencave nga zjarret 
    

29 

Korrik 

Mbledhje e Keshillit    Miratimi i ndihmave ekonomike 

30 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  

________; 4________; 5 ________ 
    

31 Zgjedhjet e Anetareve te Keshillit te Qarkut     

32 
Takim i Kryesise se re te Keshillit me perfaqesues te Projektit Bashki te Forta (BtF), njohja 

me asistencen e siguruar nga projekti 
    

33 Emision ne median vendore dhe online     

34 Perfaqesim institucional i Keshillit: (ne Shoqatat perkatese)     

35 Rishikim i Buxhetit vjetor     

36 

Gusht 

Mbledhje e Keshillit    Miratimi i ndihmave ekonomike 

37 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  
________; 4________; 5 ________ 

    

38 
Konsultime me komunitetin per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte 
te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, (nr. 1 gjithesej i konsultimeve, nr.1 i 

konsultimeve me grupe interesi) 

    

39 Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme      

40 Diskutime per Njesite e Performances dhe Zyra te Zhvillimit Ekonomik Lokal     

41 

Shtator 

Mbledhje e Keshillit   Miratimi i ndihmave ekonomike 

42 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  
________; 4________; 5 ________ 

    

43 

Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte 

te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. 2 gjithesej i 

konsultimeve, nr. 2 i konsultimeve me grupe interesi) 

    

  

Fushate informuese ne bashkepunim me BtF (mbi sherbimet, menaxhimin e mbetjeve, arsimi 

parashkollor, barazine gjinore etj), (me bashkefinancim te Keshillit 10 % dhe nga projekti 

Bashki te Forta 90 % 

    

44 
Trajnime te Këshilltarëve (me bashkefinacim te keshillit 10 % dhe projekti Bashki te Forta 

90%) 
    

45 Draftimi i planit vjetor i vendimarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 16/b)   
Shqyrtim i raportit te Kryetarit të Bashkisë për të ardhurat, 

8 mujori  

46 
Tetor 

Mbledhje e Keshillit   Miratimi i ndihmave ekonomike 

47 Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3      



________; 4________; 5 ________ 

48 

Konsultime  me komunitetin dhe grupet e interesit per PBA 2024-2026,  paketen fiskale, 

bashke me administraten. 1 ne Bashki qender, 6 ne njesite administrative (1 ne secilen njesi) 
+1 OJF +2 me grupe interesi. 

    

49 
Trajnime te Këshilltarëve (me bashkefinacim te keshillit 10 % dhe projekti Bashki te Forta 90 

%) 
    

50 Trajnime te Sekretarit (me bashkefinacim te keshillit 10 % dhe projekti Bashki te Forta 90 %)     

51 Ceremoni dhenje titull nderi     

52 Nje aktivitet me shoqatat e grave per barazine gjinore    Shoqatat rajonale te grave dhe Aleanca e Grave Keshilltare 

53 

Nentor 

Mbledhje e Keshillit   Miratimi i ndihmave ekonomike 

54 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  

________; 4________; 5 ________ 
    

55 
Konsultime me komunitetit per PBA 2024-2026, 8 konsultime gjithsej: nr. 6 i konsultimeve 

ne NjA,  nr.2 i konsultimeve me grupe interesi) 
  

Dorezimi i dokumentit dhe njohja e Keshillit me projektin e 

PBA dhe buxhetin vjetor 

56 Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme     

57 

Dhjetor 

Mbledhje e Keshillit    Miratimi i ndihmave ekonomike 

58 
Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3  
________; 4________; 5 ________ 

  
Miratimi i dokumentit të PBA 2024-206 përfundimtare dhe 
buxhetit vjetor 2024 

59 

Konsultime me komunitetin per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte 

te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. 2 gjithesej i 

konsultimeve: nr. 1 i konsultimeve ne NjA,  nr.1 i konsultimeve me grupe interesi) 

    

60 Konsultimi me komunitetin per Buxhetin  (dhoma e tregtise dhe industrise)     

61 Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme      

62 Emision ne median vendore dhe online     

63 Aktivitetet per Vitin e Ri.     

 


