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Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun dhe Sekretaria e Kuvendit Komunal Viti  

 

 

NJOFTIM PËR SEANCËN E KATËRT TË KUVENDIT KOMUNAL TË VITISË 2022  

 

Njoftohen qytetarët e komunës së Vitisë, se mbledhja e 4-të e rregullt të Kuvendit të Komunës së 

Vitisë, që do të mbahet me datën 29.04.2022 (e premte), duke filluar në ora 10:00. Mbledhja do të 

mbahet në Sallën e Kuvendit të Shtëpisë së Kulturës "Gursel e Bajram Sylejmani" në Viti dhe është 

e hapur për publikun. Për këtë seancë kryesuesi Bekim Azizi propozon këtë: 

 

R e n d  d i t e 
1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja a tretë e rregullt e KK-së. 

2. Pasqyrat Financiare të Buxhetit Komunal për periudhën janar-mars 2022. 

3. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për bartjen e mjeteve nga të 

hyrat vetanake të vitit 2021 në vitin 2022. 

4. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen interes të 

përgjithshëm për hapjen e rrugës së re në Zonën Kadastrale në Sllatinë. 

5. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për formimin e komisionit 

për shqyrtimin e ankesave të ankandit publik për dhënien e pronës së komunës në  

shfrytëzim afatshkurtër dhe afatgjatë. 

6. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit paraprak për dhënien në 

shfrytëzim të pronës komunale përmes ankandit publik. 

7. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për formimin e komisionit 

vlerësues  dhe zbatimin e procedurave për dhënien  e pronës paluajtshme të komunës në 

shfrytëzim 

8. Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për caktimin e lokacionit 

për ndërtimin e objektit të Ambulantës në fshatin Gushicë në Viti. 

9. Informatë për manifestimi tradicional kulturo-sportiv “Flakadani i Karadakut 2022”. 

 
 

Propozim dokumentet mund ti gjeni në ueb faqen komunale në këtë vegëz: 

 

https://kk.rks-gov.net/viti/category/drafte-dokumentet-e-kuvendit-komunal-te-vitise/ 

 

 

 

           

Viti, më 20.04.2022                                                                                                  
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