REPUBLIKA E KOSOVËS

KUVENDI I KOMUNËS NË MALISHEVË
__________________________________________________________________________________________

Komiteti për Politikë dhe Financa
Nr. 03/____
Datë: 13.06.2018
Mbështetur në nenin 52 të Ligjit nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, në bazë të nenit 27 të
Statutit të Komunës së Malishevës, miratuar në mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Malishevës me
datë:31.10.2008 (nr.01/871, datë 12.11.2008), nenin 20 pika b, të Rregullores nr.02/175
datë:31.05.2017 për punën e Kuvendit, Komiteteve, dhe Komisioneve të Komunës së Malishevës.
Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Malishevës me datë: 13.06.2018
THËRRET
Mbledhjen e -I- (parë) të jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa për vitit 2018, e
cila do të mbahet ditën e Marte me datë: 19.06.2018 duke filluar nga ora 10:00.
Mbledhja do të mbahet në sallën e qeverise komunale
Ftohet z/zj ______________________________ që të marr pjesë në këtë mbledhje.
Për këtë mbledhje propozojë këtë:
REND DITE
1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar.
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor i punës së Kryetarit të Komunës dhe qeverisë Komunale, për vitin
2017 (Janar-Dhjetor 2017).
3. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-Kornizës afatmesme buxhetore të Komunës së Malishevës
2019-2021.
4. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës së Kryetarit të Komunës nr.01/727 datë:18.05.2018 për
dhënien në shfrytëzim të pronës publike në fshatin Terpezë, KK.Malishevë për qëllime të
infrastrukturës energjetike.
5. Shqyrtimi i kërkesës nr.02/178 datë: 08.06.2018 të parashtruar nga anëtarët e Kuvendit
Komunal për inicimin e procedurave për miratimin e draft-Rregullores për Tokën bujqësore
në Komunën e Malishevës.
6. Shqyrtimi i kërkesës nr.02/156 datë: 22.05.2018 të Kryesuesit të Komitetit për Bujqësi, Pylltari
dhe Zhvillim rural.
7. Shqyrtimi i kërkesës nr.08/163 datë: 23.05.2018 të 32 të parashtruar nga Cen Desku, për 32
familjet e Lagjes Mirditë në Malishevë.
8. Shqyrtimi i kërkesave.
9. Të ndryshme.
Ardhja e juaj është e domosdoshme.
Malishevë, Qershor 2018
Kryesuesi i Kuvendit
Rrahim Morina
______________

