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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË DEÇANIT PËR VITIN 2023 
 
 

Në bazë të nenit 40.2 (d) dhe nenit 58 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, si  dhe nenit 26 pika 4 dhe 

nenit 56 të Statutit të Komunës së Deçanit, me propozimin e Kryetarit të komunës dhe Kryesuesit të 

Kuvendit, propozohet për shqyrtim dhe miratim në mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Deçanit e 

cila do të mbahet me dt.31.01.2023: 

 

PLANI I  PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË DEÇANIT PËR VITIN 2023  

  
Janar 

 

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i Planit të punës 

së Kuvendit për vitin 2023, 

2. Marrja e Vendimit për mbajtjen e 

mbledhjeve të rregullta dhe mbledhjeve 

publike të Kuvendit dhe si dhe 

mbledhjeve të KPF-së për vitin 2023, 

3. Shqyrtimi i Raportit të Planit të 

Integritetit, 

4. Shqyrtimi i Raportit të Kryetarit të 

Komunës për vitin 2022, 

5. Shqyrtimi i Raportit financiar të 

Ndërmarrjes Publike  

Higjiena” për vitin 2021, 

6. Shqyrtimi i Draft- Rregullores për ndarjen 

e bursave për studentë, 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit të 

Komisionit për ndarjen e bursave, për 

rritjen e buxhetit për bursa të studentëve, 

8. Marrja e vendimit për kryerjen e 

obligimeve ndaj Marrëveshjes së 

Komunës me Organizatën për Zhvillim 

Rural(OZHR)) “Mëshqerra”-Prishtinë, 

participim në projektin e përbashkët nga 

lëmia e blegtorisë, në shumën 39,600.00 

€, për kontigjentin e dytë, 

9. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës së 

Kryetarit të Komunës për hapjen e rrugës 

së re në Deçan, 
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Shkurt 

 

 

1.Shqyrtimi i raportit analitik financiar për vitin 

2022. 

2.Marrja e vendimit për bartje  të hyrave vetanake  

nga viti paraprak 2022 në vitin aktual fiskal 2023. 

3.Shqyrtimi i Planit lokal të veprimit në mjedis-

revidim, 

4. Shqyrtimi I Model Rregullores për taksat 

komunale.  

Shqyrtimi I planit për integritet-revidim 

Mars 

 

1.Shqyrtimi dhe miratimi i Planit për menaxhimin 

e mbeturinave, 

 

2.Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për 

menaxhimin e mbeturinave-revidim, 

3. Shqyrtimi i Planit për barazi gjinore.  

 

 

Prill 

1 Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të veprimit 

komunal për energji dhe klimë, 

2.Strategjia për Informim dhe Komunikim -

Revidim. 

3.Shqyrtimi i raportit financiar për periudhën      

01 Janar- 31 Mars 2023. 

 

Maj 

 

1.Shqyrtimi i Planit tre vjeçarë për strehim social 

në komunë-revidim.    

2.Shqyrtimi i Planit për mbrojtjen e trashëgimisë 

kulturore në komunë.  

3.Plani Lokal I Veprimit për zhvillim ekonomik   

4.Shqyrtimi I Planit për rekomandimet e Raportit 

të Auditorit të jashtëm. 

5.Shqyrtimi I Planit të mobilitetit. 

 

 

Qershor 

 

1. Shqyrtimi i draftit të parë të Kornizës 

Afatmesme Buxhetore (KAB) 2024-2026, 

2. Shqyrtimi dhe aprovimi I Rishikimit të buxhetit 

për vitin 2023, 

3.Shqyrtimi i Planit Lokal të Veprimit Rinorë. 

 4. Mbledhja e I-rë Publike për vitin 2023. 

 

Diskutim publik me qytetarë 

për Kornizën Afatmesme  

Buxhetore 2024-2026. 
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Korrik 

 

 

1.Raporti gjashtëmujor i Kryetarit të Komunës, 

2.Shqyrtimi i raportit gjashtëmujor financiar, 

3.Marrja e Vendimit për pushim vjetor të 

anëtarëve të Kuvendit. 

 

 

 

Gusht 

 

 

Pushim 

 

 

Shtator 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi I Buxhetit për vitin 

2024 dhe parashikimet për dy vitet e ardhshme. 

 2. Caktimi i Normave tatimore për Tatimin në 

pronë për vitin 2024. 

3.Njoftim I Drejtorisë për Arsim për përgaditjen e 

vitit shkollor 2023/2024 

 

 

Diskutim public për Projekt –

Buxhetin 2024/2026 

Tetor 

 

1.Shqyrtimi i Raportit nëntë mujor financiar, 

2.Shqyrtimi i Planit për Menaxhimin e tokave 

rurale në komunë. 

 

 

Nëntor 1.Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm. 

2.Shqyrtimi i Plan –Programit për bujqësi dhe 

zhvillim rural në komunë. 

 

 

 

Dhjetor 

 

  

1. Mbledhja e II-të Publike për vitin 2023.   

2.Shqyrtimi dhe miratimi i  Listës së përgjithshme 

të pronave të paluajtshme të komunës dhe listës 

së veçantë të pronave të paluajtshme të Komunës 

që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë 

vitit 2024. 
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Kuvendi i Komunës përveç pikave të paraqitura në këtë plan të punës,  gjatë vitit 2023 do të 

shqyrton edhe çështje tjera sipas nevojës dhe kërkesës së Ekzekutivit të Komunës. 

 

01.Nr.I-2 

Deçan,dt.31.01.2023      

        

                                                                                                                 Kryesuesi i Kuvendit 

                                                                                                                 Hajdar SUTAJ 
                                                                                                                                                       _________________________ 
 
 

           


