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NJOFTIM PUBLIK LIDHUR ME MBLEDHJEN  E -III- TË RREGULLT TË 

KOMITETIT PËR POLITIK DHE FINANCA 

 
Njoftohen qytetarët e Komunës së Vitisë se mbledhja  e -III- rregullt e Komiteti për Politik dhe Financa, 

do të mbahet me datë 22.03.2019. ( e Premte ), duke filluar në ora 10:00. Mbledhja do të mbahet në zyrën 

e drejtorit të Drejtorisë për Administratë në objektin e Komunës së Vitisë. Kjo mbledhje është e hapur 

për publikun. Për këtë mbledhje kryesuesi propozon këtë:  

 

                 R e n d   d i t e 

 
1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dytë e Komitetit për Politikë dhe Financa. 

2. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për bartjen e mjeteve nga të hyrat vetanake 

të vitit 2018 në vitin 2019. 

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare në shumë 

prej 70.000 € për pagesën e obligimit të fshatrave Goshicë dhe Gërmovë për projektin e ujësjellësit dhe 

kanalizimit. 

4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për këmbimin e pronës se paluajtshme 

komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarit Azem Bislimi (Rrustem). 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për dhënien ne shfrytëzim pronën e 

paluajtshme e Komunës së Vitisë në shfrytëzim afatshkurtër për ndërtimin e Shtëpisë së pleqëve në 

zonën kadastrale në Letnicë. 

6. Propozim vendim për shqyrtimin dhe miratimin e planit të punës të komitetit konsultativ për persona me 

aftësi të kufizuar për vitin 2019. 

7. Propozim vendim për shqyrtimin dhe miratimin e planit të punës të komitetit konsultativ për 

pjesëmarrjen e qytetarëve ne vendimmarrje për vitin 2019. 

8. Propozim vendim për shqyrtimin dhe miratimin e planit të punës të komitetit për komunitete për vitin 

2019. 

 

 

Viti, 19.03.2019                                                      Zyra për Informim Publik  

  


