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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 19.02.2019. 

 

Në këtë mbledhje morën  pjesë: Anëtarët e KPF-së, Kryetari i Komunës, Drejtorët e drejtorive komunale, 

përfaqësuesi të shoqërisë civile:  

 

 

Për ketë mbledhje propozoi këtë : 

R E N D  D I T E 

 

1. Fjala hyrëse;  

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

4. Propozim – Vendim nr. 11-400/01-0008223/19, i datës 11.02.2019, për fillimin e hartimit të Statutit të ri të 

Komunës së Skenderajt,( raporton Kryetari i Komisionit për Statut dhe Rregullore, z. Ramiz Shala); 

5. Raporti i punës së Ekzekutivit për vitin 2018, Komuna Skenderaj, nr. 02-052/01-0008154/19, i datës 

08.02.2019, ( raporton Kryetari i  Komunës, z. Bekim Jashari); 

6.  Propozim – Vendim nr. 04-400/03-008161/19, i datës 08.02.2019, për ngritjen e planit te të hyrave vetanake 

për vitin 2018, dhe destinimin e tyre, si dhe bartjen e të hyrave për vitin 2019,( raporton drejtori, z. Mehmet 

Berisha);  

7. Të ndryshme. 

Kryesuesja – Po fillojmë me mbledhjen e komitetit për politik dhe financa, përshëndetje për ju anëtar të kpf-së, 

drejtor të drejtorive Komunale, përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile dhe ju të gjithë të pranishmit, mungon 

Donika Rushiti për shkaqe shëndetësore, si dhe Drenusha Hajzeri, që tash me e dimë, para miratimit të rëndit të 

ditës drejtori i Ekonomisë ka për ta bërë një plotësim të propozim – vendimit për ngritjen e planit të te hyrave 

vetanake. 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, kemi sjell dy tabele 

plotësuese, tabela e parë shuma e mjeteve është 484,688,69€,  janë inkasuar gjatë muajit Nëntor dhe Dhjetor, 

pastaj tabela e dytë që do ti shtohet këtij propozimi ka të bëjë me bartjen e të hyrave vetanake për vitin 2019, 

shuma prej 330,802.62€  që është bërë tash vonë barazimi e i mjeteve, i shihni në tabele ku do të destinohen 

nëpër cilat projekte kapitale e që do duhet të aprovohet kjo bartje dhe ky destinim në Kuvend. 

Kryesuesja -  E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Mu dok qe u përmend shuma 800 e diçka mijë Euro, në tabelë thuhet shuma e mjeteve për 

bartje është 330,802.62€. 

Mehmet Berisha – Të dyjat japin shumën prej 815,000.00€ të cilat barten për këtë vite. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të plotësim ndryshimit të propozim vendimit për ngritjen e planit te të 

hyrave vetanake dhe destinimi i tyre do ti shtohet edhe pjesa bartja e te hyrave për vitin 2019 të cilit propozim i 

shtohen edhe këto dy tabela, konstatojmë se me 5 vota për, asnjë  kundër, asnjë abstenim miratohet ky plotësim 

ndryshim i pikës 6 të këtij rendi të ditës, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës – Konstatojmë se me 5 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim miratohet rendi i 

ditës për këtë mbledhje, vazhdojmë me pikën e radhës. 



Propozim – Vendim nr. 11-400/01-0008223/19, i datës 11.02.2019, për fillimin e hartimit të Statutit të ri të 

Komunës së Skenderajt,( raporton Kryetari i Komisionit për Statut dhe Rregullore, z. Ramiz Shala); 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, siç e dini edhe ju se me Vendim të Kuvendit 

jam Kryetar i komisionit  për Statut dhe Rregullore, e dini se po punojmë me një statut jo të harmonizuar me 

legjislacion në fuqi, dhe jo të zbatueshëm e që është imediate hartimi i një statuti të ri,  andaj kemi propozuar që 

të na jepet drita e gjelbert neve komisionit fillimi i hartimit të statut të ri, andaj ju propozoj që ta rekomandoni 

për Kuvend për miratim. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Hysni Mehani – Vetëm desha ta di se është e paqartë a ka me filluar me u ridraftu statuti, sepse me herët nuk 

ka kaluar ky vendim, apo është tendencë që me kalu statuti me ato ndryshimet e mëhershme, sepse është e pa 

kuptimet me kaluar me të njëjtat ndryshime, kisha  propozuar që të bëhet një plotësim ndryshim i statutit të 

punohet prej fillimi, e jo të hartohet komplet statut i ri, tjetër këtu në propozim është gjykuar pse nuk ka kaluar 

herën e parë, nuk është e nevojshme. 

Ramiz Shala – Nuk kam çka të shtojë me të gjitha i kamë cekur në propozim – vendim, e kam cekuar se do të 

hartohet statut i ri. 

Hysni Mehani – Nuk mundesh me u thirre në punën e mëhershme, unë nuk jam për një statut komplet të ri, jam  

për plotësim ndryshim të statuti dhe gjatë hartimit të tij të ftohen e të kontribuojnë të gjithë,  Statuti i ri e 

ndërron komplet gjendjen e Komunës, e që e dimë se Statuti është akti me i lartë i Komunës. 

Ibush Hetemi – Nëse me lejohet vetëm dy fjalë,  plotësim – ndryshim të statutit me nuk kemi të drejt, e kemi 

sjellur në Kuvend nuk ka kaluar e kemi humbur të drejtën për plotësim ndryshim,  prandaj për këtë na u duhet ta  

hartojmë në statut të ri. 

Hysni Mehani – Unë jam  pro statut të ri, sepse e dimë se Komunat tjera e kanë drejtorin e Prokurimit. 

Ramiz Shala -  Ndryshimi mbi 41% do duhet të hartohet statut i ri se mbi këtë përqindje nuk e lejon plotësim – 

ndryshim. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë ne votim, konstatojmë se me 4 vota për, asnjë kundër, dhe 1 abstenim 

rekomandohet për Kuvend Propozim – Vendim nr. 11-400/01-0008223/19, i datës 11.02.2019, për fillimin e 

hartimit të Statutit të ri të Komunës së Skenderajt, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Raporti i punës së Ekzekutivit për vitin 2018, Komuna Skenderaj, nr. 02-052/01-0008154/19, i datës 

08.02.2019, ( raporton Kryetari i  Komunës, z. Bekim Jashari); 
Kryetari i Komunës së Skenderajt, z. Bekim Jashari – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, po 

e prezantoj në pika të shkurtëra këtë raport të punës së ekzekutivit për vitin 2018, këtë raport e kemi punuar 

bashkërisht më të gjithë drejtoret e të gjitha drejtorive, e që në vija të trasha puna 1 vjeçare është cekur në këtë 

raport, nëse keni ndonjë pyetje janë edhe drejtoret këtu, faleminderit. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin, pasi që nuk ka të paraqitur për diskutim, shkojmë me votim, konstatojmë se 

me 4 vota për, asnjë kundër dhe 1 abstenim, rekomandohet për Kuvend raporti i punës së Ekzekutivit për vitin 

2018, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, i dhashë sqarimet edhe me herët për këtë propozim – vendim, 

tabela e parë është shuma 484,688,69€ të hyra që janë inkasuar gjatë muajt Nëntor dhe Dhjetor, pastaj tabelën e 

dytë i shihni mjetet që do të destinohen nëpër projekte të ndryshme, si ne DKA për bursa, pastaj zërimi i sallës 

së Kuvendit, të dy këto shuma e japin shumë prej 815,000.00€, kjo ishte në pika të shkurta nëse keni pyetje 

urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Hysni Mehani – Drejtor qysh ka mbete puna e laptopave për Kuvend, sepse Komunat tjera e kanë të zgjidhur 

këtë problem, pastaj në shëndetësi paga dhe mëditje 29,190.48€ nga rrjedh kjo. 

Mehmet Berisha – Laptopat u m janë premtuar dhe i keni votuar në buxhetin e vitin 2019, e që ne momentin që 

do të lëshohet buxheti do të bëhet zgjidhja, te mëditja për shëndetësi është shuma 29,190.48€  ka qenë e 

planifikuar në atë kategori e që destinohen prapë, por nuk do të thotë që shpenzohen që të gjitha. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka tjerë për diskutim, shkojmë me votim, konstatojmë se me 5 vota për, asnjë kundër, 

dhe asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend propozim – vendim për ngritjen e planit të te vetanake si dhe 

bartjen e te hyrave për vitin 2019, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Të ndryshme –  



Azem Gashi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, desha ta ngriti çështjen e parkut Idriz Rreci 

nuk po mirëmbahet, kockat po hjeken, ndriçimi në gjendje të mjerueshme, si dhe rruga Rexhep Malaj, është 

dëmtuar është hapur një gropë nga ujësjellësi dhe nuk është rregulluar fare, pastaj në rrugën Mujë Krasniqi, 

kanalizimi që është rregulluar nuk funksionon si duhet, është rregulluar keq. 

Hysni Mehani  - Desha të pyesë, për Fshatin Krasaliq, Kryetari ka premtuar që ta hap një bunar në shkollën e 

Fshatin, ende nuk është rregulluar, desha të pyesë së ku është procesi. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Ka përfunduar ai proces, kemi bërë kërkesë që të  vazhdohet aj 

projekt. 

Gazmend Berisha, Shef i kabinetit të Kryetarit – Komisioni i shoqatës ka shkuar  tek Shkolla, mirëpo nuk u 

ka dalurë ujë, kjo ka qenë arsyeja. 

Lavdije Geci – Desha ta ngriti çështjen e çerdhes, mirë ka bërë Kryetari që i ka liruar nga pagesa për muajin e 

grevës, desha të pyesë se a kish qenë mundësia që të lirohen prej pagesës për fëmijët gjatë muajit të pushimit që 

kanë prindërit e tyre, shumë Komuna i lirojnë gjatë periudhës së pushimit që kanë prindërit. 

Bekim Latifi – Sa i përket kësaj çështjes, gjatë muajit kur jan në pushim prindërit, ne paraprakisht bëjmë 

llogaritje, e prandaj do na sjellë probleme, nuk e besoj se do këtë bazë ligjore ky lirim, mirëpo ne do e 

analizojmë do ta shiqojmë mundësin. 

Kryesuesja – Pasi që nuk kemi tjerë për diskutim, e mbylli këtë mbledhje, kaloni mirë deri në takimin e radhës.    

 

 

 

 

 

Procesmbajtësi:                                                                                               Kryesuesja e  KK-së; 
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