
BASHKIA MALIQ
KËSHILLI I BASHKISË

Maliq, më 15.11.2019

LËNDA  : Mbi zhvillimin e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Maliq

Z/Zj _________________________________

Në mbështetje të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisejen vendore” datë 17.12.2015, neni
53, “Funksionimi i këshillit bashkiak”pika 4 ju njoftojmë se mbledhja e radhës e Këshillit të
Bashkisë do të zhvillohet ditën e Premte , datë 22.11.2019, ora 10.00, pranë ambienteve
Bashkisë Maliq në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë me këtë,

Rend Dite:

1-Miratimi i mandatit dhe betimi i Këshilltarit Z.Llambi Kotmilloshi.
2-P-V për miratimin e ndihmës ekonomike deri në 6% të fondit për muajin Tetor 2019.
3-P-V për dhënie ndihme fianciare për familje në nevojë
4-P-V për plotësimin  e Aktit të Marrjes së Tokës Bujëqsore në Pronësi për familjet me

kryefamiljar Z.Ibrahim Telha Çaushllari dhe Fiqiri Telha Çaushllari banues në fshatin
Zvirnë Nj.A Pirg.

5-P-V për disa shtesa në VKB-në Nr.139 datë, 30.10.2019 “Për miratimin e listës të
Kryetarve të zgjedhur për çdo fshat”

6-P-V për miratimin e nivelit të gjobave sipas prevenitivit të punimeve për filllimin dhe
përfundimin e punimeve.

7-P-V për miratimin e aktit “Kodi i sjelljes për Bashkinë Maliq’’
8-Kërkesë me Lendë:Ndihmë për lojtarin e dëmtuar të “Klubi i Futbollit Maliq” Sh.a Arlin

Xaka.
9- Raporti përfundimtar i auditimit  dhe kërkesa për zbatimin e rekomandimve të lëna nga

KLSH.
10-Diskutime të ndryshme.

faleminderit !

KRYETARI I KËSHILLIT
Ornildi DEMOLLARI

________________________
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Pershendetje Z____________________

Në kuadër të përpjekjeve për të asistuar njësitë vendore partnere në lidhje me rritjen e
kapaciteteve të Këshillave Vendor, Projekti i SDC/Helvetas, Bashki të Forta organizoi një
trajnim dy ditorë për Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave-Tarifave, Komisioni i
Barazise Gjinore dhe Përfshirjes Sociale, Komisioni i Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe
Komisionin e Strehimit dhe Shërbimeve Publike, me temë "Roli i Këshilltarit mbi Aspekte të
Buxhetit të Bashkisë"

Objektivat e Trajnimit

 Familjarizim me nocionet elemetare të menaxhimit të financave publike
 Familjarizim me formatet e planifikimit të buxhetit
 Prezantim i Planit të Performancës dhe se si ndërthuret me buxhetin dhe PBA-

ne
 Roli i këshillit dhe komisioneve përgjate kalendarit të buxhetit, fokusi në

planifikim
 Roli i këshillit dhe komisioneve në lidhje me konsultimet publike
 Identifikimi dhe integrimi i cështjeve gjinore ne buxhet

Për sa më sipër, në fund të trajnimit, këshilltarët pjesë e komisioneve të sipërpërmendura,
arritën në pergatitjen e disa sugjerimeve/gjetjeve për të cilat kërkojmë nga ana juaj
protokollimin e tyre dhe vënien në dijeni të Kryetarit së Bashkisë së bashku me drejtorinë e
buxhetit.

Si këshilltarë të Këshillit Bashkiak Maliq, e kemi parë të arsyeshme që këto sugjerime që i
vijnë në ndihmë edhe komunitetit të qytetit tonë, të diskutohen me administratën e bashkisë
dhe drejtorinë përkatëse për t'u marrë parasysh, atje ku është e mundur, përfshirja e tyre në
rishikimin që do ti bëhet projekt buxhetit.

Pas konsultimit me administratën e bashkisë, dhe ne varesi te ecurise se nismes, mund te
procedojme edhe me takime me komunitetin e targetuar për t'i prezantuar këto nisma.

Bashkelidhur sugjerimet!

Faleminderit
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