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1. Hyrje
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë prej disa vitesh përgatit raportin vjetor mbi
situatën e bashkive dhe zhvillimet në pushtetin vendor.
Ky raport është një përmbledhje dhe përpunim i Shoqatës së Bashkive
nga diskutime dhe ide të gjeneruara në nivel vendor, me përfshirjen e të
zgjedhurve vendorë, specialistëve të bashkive dhe ekspertëve të jashtëm të
angazhuar në takime rajonale, mbledhje të Komitetit Drejtues e të forumeve
profesionale.
Ky raport është dokumenti vlerësues i cili synon të:
•

vlerësojë efektivitetin dhe efiçensën e bashkive, fokusuar në
përmbushjen e misionit të bashkive, shërbimet publike dhe
admistrative, bazuar në fakte dhe tregues nga burime institucionale;

•

vlerësojë dinamikat e zhvillimeve vendore,
ndërqeveritare, transparencën e bashkive;

•

vlerësojë performancën e bashkive për funksionet që atyre ju ngarkon
Ligji 139/2015;

•

vlerësojë performancën financiare të bashkive;

•

nxjerrë mësime dhe japë rekomandime për përmirësimin e mëtejshëm
të decentralizimit, reformimit dhe konsolidimit të pushtetit vendor,
të vlefshme për vetë bashkitë dhe institucionet qeveritare apo
komunitetin e donatorëve, si dhe

•

të prezantojë një përmbledhje sa më të lexueshme për lexuesit,
aktorët vendas dhe të huaj që kanë interes për të njohur dinamikën e
zhvillimeve vendore në Shqipëri.

marrëdhënieve

Raporti sjell në vëmendje të lexuesit, qoftë qeverisë apo institucioneve
5

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI 2021
qendrore e vendore, institucioneve të huaja e çdo pale të interesuar
problematikat dhe vështirësitë e pushtetit vendor në ofrimin e shërbimeve
dhe organizimin e funksionimin e tyre, problematika të shfaqura nga Reforma
Territoriale Administrative apo të trashëguara dhe një apel që ndërmarrja e
reformave kërkon medoemos konsensus sa më të gjerë dhe një qasje sa më
demokratike.
Çështjet, rekomandimet dhe sugjerimet e këtij raporti mund të jenë mundësi
zgjidhjeje në të ardhmen, mundësi të hapura për përmirësime dhe rishikime
të mëtejshme, prezantuar në kuadër të një diskutimi teknik në vazhdimësi
për Reformën Territoriale Administrative dhe decentralizimin.
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2. Bashkitë përballë dimensioneve
Viti 2021 përkon me vitin e tretë të mandatit për të zgjedhurit vendorë të
dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit 2019.
Bashkitë shqiptare në vitin 2021, nga dimensioni politik mbanin ’shijen’
demokratike aspak të këndshme, si pasojë e bojktotit të opozitës në zgjedhjet
e 30 qershorit 2019, gjë që solli në pushtet në të gjitha bashkitë, kryetarë
që i përkisnin partisë në pushtet. Por, bojkoti dëmtoi më së shumti jetën e
këshillave bashkiakë, pasi edhe këto këshilla bashkiakë ishin të kompozuar
dhe formuar po nga lista të këshilltarëve nga parti në pushtet. Ky fakt ka
ndikuar në mungesën e alternativave dhe debateve në politikën lokale, si
instrumente të demokracisë pluraliste.
Viti 2021, në këtë drejtim, është i dallueshëm edhe për faktin që kishim 5
bashki pa kryetar të zgjedhur (Durrës, Dibër, Vorë, Lushnjë dhe Rrogozhinë)
që drejtoheshin nga të emëruar, dhe një bashki (Shkodra) që drejtohej nga
kryetare e dalë nga zgjedhjet e 2015. Veç këtij dimensioni, që ka lënë një
njollë të ‘zezë’ për historinë e zgjedhjeve vendore, parimeve demokratike,
rregullave dhe standarteve, në këtë pikë, dimesionet e tjera të qeverisjes
vendore për vitin 2021 kanë treguar një qëndrueshmëri.
Nga dimensioni institucional, bashkitë përgjithësisht kanë treguar në tërësi
kapacitete për të mbajtur një zhvillim normal. Në të tre elementet e këtij
dimensioni, sigurisht, bashki të ndryshme prezantojnë tregues të ndryshëm
që në shifra do të demonstrohen më poshtë në të gjithë raportin.
Por, një vlerësim përmbledhës tregon se:
a. vetë institucioni i bashkisë, organizimi dhe funksionet kanë qënë
funksionale dhe të vazhdueshme.
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b. decentralizimi, edhe pse jo qëllim në vetvete, në pushtetin vendor, në
të dy nivelet: (bashkitë –niveli i parë, dhe këshillat e qarqeve –niveli i
dytë), nuk ka qënë instrument i kërkuar dhe real, por ka qëndruar si
qëllim i pretenduar dhe propaganduar. Elementë të këtij decentralizimi
real vihen re në të katër makrokomponentët e decentralizimit si:
autonomia vendore, shpërndarja dhe cilësia e shërbimit, pjesëmarrja,
transparenca, përgjegjshmeria, si dhe dialogu ndërqeveritar dhe roli
shoqatave përfaqësuese të të zgjedhurve vendorë.
c. marrëdhëniet me qeverinë qëndrore, kanë treguar pushtet dhe sjellje
të fortë të qeverisë, por edhe përplasje politike me të vetmen bashki
që drejtohej nga e zgjedhura e opozitës në Shkodër.
Bashkitë duhet të trajtohen ligjërisht. Sjellja dhe qëndrimi i pushtetit qëndror
duhet të jetë mbi baza parimore dhe jo partiake me të zgjedhurit vendorë,
dhe duhet të investohet në përmirësimin e klimës së besimit pushtet qendror
dhe pushtet vendor, pavarësisht se kujt partie i përket kryetari apo këshilli
bashkiak.
Nga pikëpamja e dimensionit administrativ, viti 2021 për pushtetin vendor,
ishte më i qetë se një vit më parë. Kapacitetet e burimeve njerëzore ishin më
të zhvilluara. Një tkurrje e largimeve nga puna është vënë re në krahasim me
vitin e mëparshëm. Procedurat ligjore qëndrore, të ndërmjetme por dhe ato
të vetë bashkive, sërisht janë jo plotësisht të qartësuara.
Mbledhjet e këshillit më së shumti online, vendimet, etj, kanë qënë faktorë
vendorë të paqartësive. Por edhe mungesa e një vije të qartë të prerë
(kush bën çfarë?) midis përgjegjëgjsive ndërmjet bashkisë, qeverisë
qëndrore dhe institucioneve të dekoncentruara kanë qënë elemente të
paqartësive administrative por dhe konflikteve, dhe për pasojë jo në frymën e
decentralizimit dhe parimit të subsidiaritetit.
Për tu përmendur këtu është fakti që Ligji 139/2015 ka ruajtur
mosndryshueshmërinë. Në 6 vite është bërë vetëm një ndryshim ligjor, por
nuk ka prishuar thelbin organik dhe kushtetues të ligjit si dhe nuk ka cënuar
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të drejtat e bashkive. Dhe këtu bëhet fjalë për ndryshime ligjore lidhur me
Ligjin 16/2018 “për Diasporën”.
Për tu theksuar për vitin 2021 është edhe ndryshimi i emrit të bashkisë Ura
Vajgurore në Dimal, sipas të gjitha proceseve dhe akteve ligjore.
Dimensioni financiar i bashkive për vitin 2021, ka treguar qëndrueshmeri
në bashkitë e mëdha, urbane dhe kryesisht në bashkitë qendër qarku. Për
bashkitë me popullësi mesatare problemet financiare kanë qënë evidente,
ndërsa bashkitë e tjera të vogla e kanë mbyllur vitin 2021 me vështirësi
financiare.
Bashkitë në përgjithësi në shkallë kombëtare mbeten të varura financiarisht
nga burimet kombëtare, edhe pse është shënuar nje rritje nga të ardhurave
vetjake. Bashkive ju ndahet nga të ardhurat kombëtare vetëm 1 % e Produktit
të Brendshëm Bruto, më e ulëta në rajon. Ndaj, Shoqata e Bashkive ka kërkuar
dyfishim të transfertës qeveritare për bashkitë, rritjen e përqindjes së rentës
minerare nga 5% në së paku 25% në favor të bashkive etj. (shiko rekomandimet
për buxhetin vendor 2021 dërguar Kuvendit në aam.org.al dhe si aneks i këtij
raporti). Raportet e ndryshme tregojnë se një e treta e bashkive, pra gati 20
bashki edhe për vtin 2021, ishin me probleme financiare dhe 2 prej tyre me
vështirësi serioze financiare. Rekomandojmë që qeveria duhet të ndermarrë
veprime për ti ndihmuar, për të dalë nga kjo situatë, por dhe për bashkitë
rekomandojmë riorganizim strukturor, buxhetor dhe fiskal.
Por, viti 2021 ka shënuar një tregues pozitiv përsa i përket shlyerjes së
borxheve bashkiake.
Përsa i përket dimensionit të informacionit dhe teknologjisë, bashkitë në
përgjithësi janë më të pasura me mjete të teknologjisë të përdorimit në zyrë
(kompjuter, printer, internet, etj). Edhe në këtë dimension problemi ishte
përsëri evident në bashkitë të vogla dhe të largëta. Ndërsa përsa i përket
mjeteve, pajisjeve apo teknologjive në shërbime publike bashkiake (makineri
për infrastrukturë, makineri teknologjike për pastrim apo mbrojtje nga zjarri,
sërisht është vënë re se viti 2021 nuk ka bërë ndonjë dallim që bie në sy).
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Bashkitë duhet të dedikojnë buxhet për pajisje të teknologjisë për stafin dhe
rritje të kapaciteteve të tyre. Shumë mirë që ti shfrytëzojnë trajnimet apo
pajisjet e dhuruara nga aktorë të tjerë, por nuk duhet të jenë të varuar nga
këto.
Dimensioni kulturor - duke qënë se 2021 shënonte dhe mesin apo kulmin
e mandatit 4 vjeçar të të zgjedhurve, vihet re që bashkitë kanë mbajtur
një strukturë organizative të vetën të përmbajtur, edhe pse jo shumë të
orientuar nga baza e zhvillimit ekonomik të bashkisë. Angazhimet qytetare
për vitin 2021 si pasojë e kufizimeve sidomos në pjesën e parë të vitit, nuk
kanë qënë në nivelin e duhur, ndërsa Njësitë Administrative janë perpjekur të
mbajnë gjallë jetën në komunitet, këto njësi mbeten apatike për arsye të Ligjit
139/2015, por edhe për arsye të mungesës së një dëshire apo vullneti për tu
vetëdecentralizuar bashkia, duke gjetur modele për të tju dhënë më shumë
përgjegjësi njësive admistrative. Gjithashtu duhet të ndërtohet një kulturë
institucionale për balancimin e investimeve midis zonave urbane dhe zonave
rurale.
Infrastruktura si dimension me rëndësi të madhe për komunitetin dhe
biznesin ka qënë e prekshme më së shumti në atë që quhet infrastrukturë
urbane, apo investime në qendër dhe qytete, përkundrejt nevojës së madhe
dhe mungesës së infrastrukturës në zona rurale (si rrugët rurale, sistemi i
vaditjes dhe kullimit, pyje, kullota, etj). Probleme janë evidentuar sa më
sipër edhe në investimet e reja por edhe në probleme në menaxhimin e
infrastrukturës së re dhe mirëmbajtjes së investimeve të reja dhe të vjetra).
Pregatitja e një manuali të standarteve për shërbimet publike vendore del
domosdoshmëri. Gjykojmë dhe respektojmë parimin e përshtatshmërisë
me kontekstet lokale, por nga ana tjetër uniformiteti është po kaq parim i
rëndësishëm, marrë në konsideratë kontekstin gjeografik.

10

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI 2021

2.1 Përmbushja e misionit të bashkive
Pushteti vendor dhe puna në të është një sfidë reale. Është sfidë për të
zgjedhurit, qoftë kryetarin, qoftë këshillin e bashkisë, si dhe për administratën
dhe punonjësit e të gjithë kategorive dhe sektorëve në administratën publike
vendore.
Por, bashkitë si institucione kushtetuese kanë për detyrë të sigurojnë shërbim
të efektshme dhe efikase. Kushtetuta e Shqipërisë përcakton Njësitë e
Qeverisë Vendore nga neni 108-115. Këtu gjejmë rastin të vëmë në dukje se ka
nevojë për ndërhyrje për korrigjim të përcaktimit Bashki ose Komuna si njësi
të qeverisë vendore, çka pas reformës dhe ndarjes territoriale (ligji 115/2014
dhe ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” ka humbur kuptimin dhe
krijojnë paqartësi dhe përplasje kushtetutë-ligj organik).
Bashkitë në aspektin kushtetues mbeten institucione të rëndësishme, dhe
viti 2021 ka treguar qëndrueshmëri dhe vazhdimësi institucionale (61 bashki
ka krijuar ligji në 2014 dhe po 61 bashkitë i kemi në vitin 2021), në shpërndarje
të shërbimeve në sasi dhe cilësi me tregues dhe standarte të ndryshme, por
në interes të vlerave komunitare, zbatimit të detyrave, kompetencave dhe
funksioneve që iu jep ligji. Përmbushja e këtij misioni ka dhe anën tjetër
të arritjeve që vjen nga fakti që Shqipëria ka ratifikaur dhe miratuar kartën
europiane të vetëqeverisjes vendore të Këshillit te Europës (1999/2000) që
sanksionon dhe detyron qeveritë kombëtare të mbështesin decentralizimin
dhe autoniminë vendore etj.
Në vitin 2021, Gjykata Kushtetuese vendosi të rrëzojë kërkesën e Shoqatës së
Bashkive për paligjshmëri të zgjedhjeve të 30 qershorit 2019, çka hapi rrugën
për zgjedhje të pjesshme vendore në 6 bashkitë pa kryetare/ë të zgjedhur
në mars 2022. Pra, nga aspekti i kushtetuetshmërisë gjërat janë mirë. Por,
nga ana tjetër Kushtetuta dhe Karta Europiane e Vetëqeverisjes Vendore të
Këshillit të Europës, përcaktojnë të drejtën për referendum lokal. Mungesa e
rregullimeve ligjore në Kushtetutë dhe kartë përbën nevojë urgjente, për tju
dhënë mundësi qytetarëve të vendosin dhe kërkojnë të drejtat e tyre lokale
për çështje që lidhen me interesin e tyre.
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2.2 Njësitë e qeverisjes vendore - status quo përkundrejt
ndryshimeve
Sipas ligjit 115 /2014 “Për ndarjen territoriale-administrative”, Shqipëria ka
61 unitete territoriale - Bashki dhe 12 Këshilla Qarqesh. 308 ish-komunat dhe
12 bashki u shkrinë me bashkitë e reja dhe këto njësi që para reformës ishin
kushtetuese, sot janë thjesht njësi të krijuara nga Ligji 139/2015 dhe quhen
Njësi Administrative. Në të 61 bashkitë kemi 328 Njësi Administrative.
Çfarë ka përcaktuar Ligji në Nenin 95 ‘Dispozitë kalimtare’?
Deri në datën 31 dhjetor 2017, në çdo njësi administrative funksionon
administrata e njësisë administrative. Nga 1 janari 2018, Këshilli i bashkisë
ka kompetencën të vendosë për riorganizimin e administratave të njësive
administrative, të cilat mund të mbulojnë territorin e një ose më shumë njësive
administrative brenda bashkisë, sipas nevojave të komuniteteve vendore dhe
efektshmërisë administrative.
Çfarë kompozimi të njësive administrative kemi për vitin 2021 dhe gati 6 vite
pas reformës admistrative?
Edhe pse sipas përcaktimeve ligjore të sipërcituara mbi ekzistencën e njësive
administrative, ajo që bie në sy dukshëm është fakti që 60 bashki nga 61
gjithsej nuk kanë realizuar asnjë ndërhyrje, apo të kenë marrë veprime për
riorganizim të njësive administrative. Bashkia e vetme që ka bërë një tjetër
riorganizim të njësive administrative është bashkia Mallakastër. Kjo bashki
me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 55 dt. 03.11.2017 ka vendosur bashkimin
e njësive administrative Ngreçan, Aranitas, Qendër, Greshicë dhe Hekal me
bashkinë Qendër, si dhe bashkimin e njësive administrative Kutë, Fratar,
Selitë në një njësi të vetme me emrin Njësia Admistrative Fratar me qendër
në Dumes.
Çfarë tregon ekzistenca e njësive administrative dhe pse këshillat bashkiakë
dhe kryetarët janë treguar të kujdesshëm në ezaurimin e këtyre?
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Të gjitha të dhënat tregojnë se mbajtja e status quo-së së njësive administrative
në të 60 bashkitë tregon nevojën për shërbime sa më afër qytetarëve, tregon
nevojën për pushtet sa më afër komunitetit, tregon nevojën për shërbëtor
publik në komunitetet e largëta, tregon nevojën për vëmendje administrative
që kërkojnë qytetarët, tregon qëndresën qytetare ndaj të zgjedhurve vendorë
për të mos ua mbyllur shërbimet, dhe për të pasur qeverisje sa më afër tyre.
Edhe pse njësitë administrative siç përmendëm më sipër nuk mbartin pushtet
funksional, sërisht fakti që nga 328 njësi administrative në të 61 bashkitë
në të gjithë Shqipërinë janë ezauruar vetëm 8 në bashkinë Mallakastër,
tregon nevojën e madhe që kanë qytetarët për të pasur qeverinë e tyre dhe
shërbyesit e tyre publikë nga taksat e tyre.
Por një tregues që përforcon nevojë për struktura vendore dhe qeverisje sa më
afër qytetarëve dhe konsiderohet një praktikë e mirë delegimi pushteti është
fakti që bashkia Tiranë ka organizuar 3 lagje të reja në Tiranë, përkatesisht
lagjia 12 - Dajt, lagjia 13 - Farka, dhe lagjia 14 - Kashari. Por këto tregues
dhe mjaft të tjerë kanë tërhequr vëmendjen e publikut, medias, grupeve të
interesit, dhe për rrjedhojë është rritur ndjeshmëria politike për efektet e
reformës territoriale. Ndaj, viti 2021 më shumë se çdo vit më parë artikuloi
nevojën për të rimarrë edhe një herë në shqyrtim ndarjen territoriale.
Dhe këtij qëllimi i ka shërbyer një dakortësi politike e mirëpritur, dhe ngritja
e komisionit bipartizan parlamentar për rishikimin e ndarjes territoriale.
Reforma territoriale nuk duhet të shbëhet, sepse për të është investuar
dhe është krijuar një kulturë dhe memorie institucionale. Reforma duhet të
korrigjohet aty ku duhet, kërkohet dhe mundet. Kryesisht kërkohet vëmendje
në disa bashki tepër të zmadhuara dhe zgjeruara, çka ka larguar vëmendjen
e qeverisë dhe përfaqësuesve nga qytetari. Reforma duhet të kujdeset për
të qënë përfaqësuese në zonat rurale. Reforma duhet të marrë parasysh dhe
reformimin e nivelit të dytë të qeverisë vendore, siç janë këshillat e qarqeve,
njëkohesisht me korrigjimet në nivelin e parë.
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3. Të drejtat dhe përgjegjësitë e
Njësive të Qeverisë Vendore
Sipas ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore’ bashkitë kanë të drejtë të
krijojnë struktura administrative për përmbushjen e funksioneve të tyre dhe
ushtrimin e kompetencave. Nga një vështrim në faqet e internetit të bashkive,
vihet re, që gjatë vitit 2021, strukturat në bashkitë qendër dhe ato në njësitë
adminisitrative nuk kanë shënuar ndonjë ndryshim thelbësor krahasuar me
vitin 2021. Është ruajtur thuajse e njëjta organigramë.
Çdo bashki ka kryetarin që mbështetet nga një, dy, tre nënkryetarë apo
pesë të tillë që i gjejmë në bashkinë Tiranë. Ndërsa, drejtoritë dhe zyrat i
gjejmë bazuar kryesisht sipas funksioneve bazike që iu jep ligji, përkundrejt
tendencës për tu orientuar drejt shërbimeve, përmirësimit të shërbimeve dhe
reduktimit të korrupsionit e llogaridhënies. Në bashki të mesme dhe të vogla,
vihen re struktura jo shumë mirë të organizuara dhe të ndara, dhe kjo vjen
si rezultat i kufizimeve që kanë këto bashki për burime njerëzore por edhe
mungesë kapacitetesh. Për vitin 2021 numri i punonjësve në të 61 bashkitë
është 34,804 punonjës.
Përsa i përket këshillave bashkiakë, ata thuajse ruajnë me fanatizëm
organizimin klasik me komisione për çështje të ndryshme sipas fushave të
veprimtarisë së bashkive.
Nga ana tjetër, bashkitë i lejon ligji të krijojnë njësi ekonomike për të
përmbushur dhe realizuar funksionin dhe shërbimet publike vendore
(139/2015 neni 9 pika ç). Dhe këto referuar faqeve të internetit të 61 bashkive
na rezulton se për vitin 2021 kemi këtë panaromë:
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•

Nga 61 bashki, thuajse në afro 40 prej tyre, nuk ka informacione në
website-t zyrtare mbi ndërmarrjet dhe institucionet e varësisë që
operojnë në territorin nën juridiksionin e bashkisë.

•

20 bashki kanë prezantuar në website-t e tyre emrat e institucioneve
apo ndërmarrjeve në varësi të tyre. Por, edhe këtu informacioni është
shumë i limituar.

•

Bashkia Tiranë bën përjashtim, duke e prezantuar listën e 30
institucioneve të varësisë, të 15 ndërmarrjeve dhe ShA që funksionojnë
në dhënien e shërbimeve në territorin nën juridiksionin e bashkisë
Tiranë.

Por, këtu na shfaqen dy çështje: e para, mungesë informacioni apo informacion
i kufizuar për qytetarët, apo grupet e interesit nga njëra anë, dhe nga ana
tjetër tendencën për ti mbajtur në administrim dhe kontroll të drejperdrejtë
nga vetë bashkia dhënien e çdo shërbimi, përkundrejt mundësisë për
decentralizim dhe transferim pergjegjësish te aktorë të jashtëm që krijon vetë
bashkia. Pra, më të hapura dhe më të vetëdecentralizuara.

3.1

Legjislacioni vendor gjatë 2021

Përgjatë vitit 2021 vihet re se nuk ka miratime të legjislacionit me ndikim
rrënjësor në pushtetin vendor, çka mund të jetë dhe tregues i një periudhe
stabiliteti në kuadrin ligjor për pushtetin vendor. Nga hulumtimi i kryer kemi
evidentuar kryesisht akte nënligjore të cilat rregullojnë ligje të miratuara më
herët.
Në fund të vitit 2021, pati disa iniciativa për diskutimin mbi Ligjin për policinë
bashkiake dhe te tjera, iniciativa që pritet të finalizohen përgjatë 2022.
Legjislacioni i mëposhtëm është nxjerrë nga Qendra e Publikimeve Zyrtare
dhe i përket 206 fletoreve zyrtare të publikuara nga 1 janar deri më 31 dhjetor
2021. Aktet ligjore janë paraqitur përmbledhurazi së bashku me komentin e
Shoqatës së Bashkive.
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Titull

Ndikimi

Koment

Ligj nr. 107/2021 “Për Garantimin e pjesëmarrjes
bashkëqeverisjen”
në proçedurat administrative
vendimmarrëse, rritjen e
përgjegjshmërisë dhe të
llogaridhënies së administratës
shtetërore.
Dispozitat e këtij ligji nuk janë
detyruese për bashkitë. Ato
mund të vendosin me iniciativën
e tyre që të lidhin marrëveshje me
agjensinë përkatëse.

Qëndrimi ynë është se ky
ligj mbivendoset me Kodin e
Proçedurave Administrave,
Ligjin për të drejtën e
informimit etj. të cilat
rregullojnë pjesëmarrjen
qytetare, infomimin dhe
ankimimin ndaj akteve
administrative.

Ligj nr. 34/2021
“Për ndryshimin e
emërtimit të njësisë
së qeverisjes vendore
nga “bashkia Ura
Vajgurore” në
“bashkia Dimal”

Ndryshimi i emrit të bashkisë
është bërë në bazë të dispozitave
të Ligjit 139/2015.

Sipas relacionit të Kryetarit
të Bashkisë, kjo iniciativë u
ndërmorr për tu afruar më
shumë me identitetin lokal
të komunitetit.

Ligj nr. 28/2021
“Për disa ndryshime
dhe shtesa në Ligjin
nr.124/2015 “Për
efiçencën e energjisë”,
të ndryshuar

Bashkitë përgatisin planet
vendore të veprimit për efiçencë
të energjisë në përputhje me
Planin Kombëtar të Veprimit për
Efiçencën e Energjisë dhe me
Planin e Integruar të Energjisë dhe
Klimës, të cilat përfshijnë politikat
dhe masat për përmirësimin e
efiçencës së energjisë për të
gjithë sektorët që funksionojnë në
nivel lokal, mbi bazën e konsumit
të energjisë në nivel lokal.

Ky ndryshim pritet t’i japë
hov ndikimit real të rolit
të bashkive në rritjen e
efiçensës së energjisë.

Vendim nr.1155,
datë 24.12.2020
“Për kriteret për
përcaktimin e njësisë
së vetëqeverisjes
vendore, të numrit
thelbësor dhe
të kërkesës së
mjaftueshme të
personave të pakicave
kombëtare për t’u
arsimuar në gjuhën e
pakicës kombëtare”

Kriteret për hapjen e klasave për
pakicat kombëtare janë:
• numri i personave që i përkasin
pakicës kombëtare, i cili
duhet të jetë jo më pak se
20 (njëzet) përqind e numrit
të përgjithshëm të banorëve
të njësisë administrative, si
nënndarje e bashkisë
• Numri i nxënësve që u përkasin
pakicave kombëtare, që kanë të
drejtën të arsimohen në gjuhën
e pakicës kombëtare së cilës
i përkasin, si dhe të studiojnë
historinë, traditat dhe kulturën e
tyre, duhet të jetë jo më pak se
15 (pesëmbëdhjetë) nxënës për
klasë

Njësitë e vetëqeverisjes
vendore kanë të drejtën e
nismës për hapjen e klasave
në gjuhën e pakicave
kombëtare, për krijimin
e funksionimin e klasave
në gjuhën e pakicave
kombëtare.
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Vendim nr. 158,
datë 17.3.2021
“Për miratimin e
kritereve dhe të
proçedurave për
shpalljen e gjendjes së
fatkeqësisë natyrore”

Gjendja e fatkeqësisë
natyrore shpallet kur njësitë e
vetëqeverisjes vendore, të prekura
nga pasojat e shkaktuara nga
fatkeqësia, nuk janë në gjendje
ta përballojnë atë. Kriteret
lidhen me shtrirjen territoriale,
ndikimet e dëmeve në prishjen
e ekuilibrave të jetës normale
të komunitetit dhe të dhënat
shkencore.

Ky vendim vjen në zbatim të
Ligjit për Emergjencat civile
dhe parashikon rastet e
fatkeqësisë natyrore të cilat
menaxhohen nga qeveria.

Vendim nr. 400,
datë 30.6.2021 “Për
miratimin e Strategjisë
Kombëtare për
Barazinë Gjinore,
2021–2030, dhe
të Planit të saj të
Veprimit”

Strategjia njeh një rol të veçantë
për bashkitë, rol i cili evidentohet
qartë në masat e parashikuara
në planin e veprimit si heqja e
tarifave vendore për dy vitet e
fillimit, për sipërmarrjet e grave,
trajnim dhe ngritje kapacitetesh si
dhe hartimi i Planeve Vendore të
Veprimit për Barazinë Gjinore.

Ndërkohë që ne vlerësojmë
që strategjia njeh bashkitë
si aktorë të rëndësishëm në
arritjen e barazisë gjinore,
do të kërkonim mbështetje
teknike ndaj bashkive për
hartimin e planeve dhe
monitorimin e tyre.

3.2

Bashkitë dhe pronat bashkiake

Viti 2021 nuk solli ndonjë gjë të veçantë përsa i përket pronave bashkiake në
tërësi. Nga kontaktet dhe nga diskutimet në tryezat e konsultimit bashkitë, të
gjithë e ngrenë problemin e mungesës së posedimit të pronave me çertifikatë
sikundër dhe probleme të tjera që lidhen me inventarin, transferimin e tyre,
rregjistrimin dhe çertifikimin.
Ligji u jep bashkive një listë të gjatë me prona nga pyje, kullota, troje, objekte,
si dhe agregate nga infrastruktura mbi dhe nëntokësore. Për të gjitha këto
kategori pronash ka problematika nga të gjitha proçeset, qoftë inventarizimi,
transferimi, por edhe rregjistrimi e çertifikimi si hapi fundor që e bën bashkinë
pronare ligjore”.
Kjo situatë ka disa faktorë që e mbajnë këtë proçes jo aty ku duhet. Faktori
parë është ai ligjor dhe institucional që ka të bëjë me qartësimet ligjore dhe
proçesi i transferimit nga qeveria te bashkia të pronave me dokumente dhe si
emra e tituj.
Faktor tjetër është mungesa e infrastrukturës dhe mjeteve financiare për të
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mbyllur këtë proçes. Qeveria duhet të ndërhyjë, me shtimin e specialistëve
dhe organizimin e një departamenti dedikuar pronave bashkiake me objektiv
mbylljen një herë e mirë të këtij problemi. Bashkitë nga ana e tyre duhet të
angazhohen më shumë me mjete dhe burime për të rregjistruar pronat e tyre.
Një faktor tjetër janë burokracitë ndërinstitucionale, mungesa e të dhënave
për pronat, etj. Por ka dhe një shkak tjetër që lidhet me presionin e vogël për
përdorimin e këtyre pronave, pra palët e treta nuk kanë interes mbi përdorimin
e këtyre pronave bashkiake dhe për rrjedhojë dhe interesi i bashkisë është i
ulët për t’u kujdesur për to.
E kundërta ndodh për toka e troje ndërtimi në zona ndërtimore, ku interesi
është i madh nga privati dhe bashkia organizohet shpejt për të përgatitur
dosjen me dokumente për rregjistrim dhe çertifikim, pasi është një e ardhur
e shpejtë për bashkinë. Edhe pse 6 vite pas reformës territorial, efekti i saj
është evident në proçeset e transferimit dhe rregjistrimit të pronave bashkike.
Por pavarësisht kësaj, mungesa e një kadastre fiskale qëndrore efektive dhe
efiçente, edhe vetë bashkitë duhet të ndërtojnë kadastrën e tyre për ato asete
për të cilën ato kanë të dhëna dhe ti popullojnë ato në mënyrë periodike.
Evidentime mbi këto probleme ka konstatuar edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit
për disa bashki.
Për vitin 2021 nuk gjejmë të dhëna për fitimin financiar nga pronat bashkiake
për çdo bashki, numrin e kontratës apo marrëveshjes me palë të treta për
pronat që bashkitë kanë dhënë apo çdo transaksion.  Një ‘libër’ të pronave,
bashkia duhet ta prezantojë në website-t e bashkive, sikundër çdo veprim dhe
transaksion. Viti 2021 ka shënuar një lajm të mirë në këtë fushë. Organizata
e Sigurimit dhe Bashkëpunimit Europian, Prezenca Tiranë për herë të parë
në Shqipëri aplikoi metodologjinë e vlerësimit të Kapitalit Natyror në nivel
vendor, duke aplikuar këtë metodologji bashkëkohore në bashkinë Mat.
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kontratës apo marrëveshjes
me palë
të treta për pronat
që bashkitë
kanë dhënë
apo çdo transaksion.
Një ‘libër’ të pronave, bashkia duhet ta prezantojë në website-t e bashkive, sikundër çdo veprim dhe
transaksion. Viti 2021 ka shënuar një lajm të mirë në këtë fushë. Organizata e Sigurimit dhe
3.3 Bashkitë dhe mbrojtja civile
Bashkëpunimit Europian, Prezenca Tiranë për herë të parë në Shqipëri aplikoi metodologjinë e
vlerësimit të Kapitalit Natyror në nivel vendor, duke aplikuar këtë metodologji bashkëkohore në
VitiMat.
2021 ishte nga vitet më të vështira për bashkitë në përballjen me zjarret
bashkinë

nga më të shumtët në dekadën e fundit, por edhe me përmbytjet periodike.
Bashkitë dhe mbrojtja civile
Sipas Sistemit Europian të Informacionit të Zjarreve në Pyje (EFFIS) i
Komisionit Evropian (KE) gjatë vitit 2021 Shqipëria ka patur 126 raste zjarresh
Viti 2021 ishte nga vitet më të vështira për bashkitë në përballjen me zjarret nga më të shumtët në
masive
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e tyre
gadishullin
vendit. Ndërsa, sipas Agjencisë Kombëtare për Zonat e Mbrojtura janë djegur mbi 1100 hektarë pyje,
e Karaburunit dhe zona të mbrojtura.

3.3

shumica e tyre në gadishullin e Karaburunit dhe zona të mbrojtura.

Përqindja e sipërfaqes pyjore të djegur nga zjarret, ndaj totalit
të sipërfaqes pyjore të vendit, viti 2021

Mbrojtja nga zjarret është përgjegjësi e bashkive, por jo vetëm. Janë një sërë institucionesh qëndrore
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me
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750
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dhe
105
mjete
shumë
të
amortizuara,
treguar viti 2021 në këtë sektor, lidhet me një seri problemesh si mungesë
nga qeveria qëndrore te bashkitë). Nga burime jo të konfirmuara, në vitin 2021, Agjencia Kombëtare e
e mjeteve teknologjike për shërbimin zjarrëfikës dhe mbrojtjen civile, (39
Mbrojtjes Civile ka blerë një flotë mjetesh zjarrëfikëse të dislokuar në magazinat shtetërore në Farkë.
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mjete shumë të amortizuara, nga qeveria qëndrore te bashkitë). Nga burime
jo të konfirmuara, në vitin 2021, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka
blerë një flotë mjetesh zjarrëfikëse të dislokuar në magazinat shtetërore në
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Farkë. Nuk ka informacione nëse janë transferuar nëpër bashki por gjithsesi
ky është një investim i mirë.
Për vitin 2021, numri i punonjësve në këtë shërbim ishte afro 1300 në të gjitha
stacionet e bashkive. Ligji 152 /2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri
dhe shpëtimi’ përcakton një punonjës për 1500-2000 banorë, pra sistemit i
mungojnë gati 500-600 punonjës për një popullsi prej 2.8 milionë banorë.
Por, një problem tjetër është edhe kapaciteti organizativ nëpër bashki,
sidomos vendosja e mbrojtjes cilive në prioritet dhe shpenzimi i buxhetit si
detyrim ligjor prej 4% në funksion të mbrojtjes civile.
Edhe mungesa e mjeteve financiare për të blerë pajisje, mjete teknlogjike,
veshje zjarrëduruese, dhe trajnim për shërbyesin, janë problem i evidentuar
qartësisht gjatë vitit 2021. Jo më pak problem në këto pika janë edhe
paqartësitë që kanë shkaktuar përplasje bashki-qeveri, përsa i përket çështjes
së kompensimit të dëmeve dhe të drejtës se kush e shpall gjëndjen e fatkeqësisë
natyrore në nivel vendor, qoftë nga zjarret apo rastet nga përmbytjet.
Ndaj, në këtë sektor duhet përqendruar vëmendja dhe mbështetja nga qeveria
dhe vetë bashkia në tre aspekte:
•

investimi në mjete, teknologji dhe infrastrukturë,

•

rritje kapacitesh duke ndërtuar qendra trajnimi për punonjësit e
shërbimit të mbrojtjes civile,

•

dhe rritje e buxhetit për mbrojtjen civile.

3.4

Bashkitë dhe Planifikimi i Territorit

Sipas Ligjit 139/2015 ‘Për vetëqeverisjen vendore” dhe në zbatim të Ligjit
Nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, bashkitë (këshilli
bashkiak dhe kryetari) kanë përgjegjësi për të:
a) miratuar nismën për hartimin apo rishikimin e dokumenteve të
planifikimit në nivel vendor;
b) miratuar dokumentet vendore të planifikimit;
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c) monitoruar dhe mbikëqyrur zbatimin e planit të përgjithshëm vendor
dhe planeve sektoriale në nivel vendor;
ç) monitoruar respektimin e kuadrit ligjor për pjesëmarrjen dhe
shqyrtimin publik të dokumenteve vendore të planifikimit dhe
kontrollit të zhvillimit, gjatë proçesit të hartimit të tyre;
d) për miratimin e mjeteve financiare të akorduara nga bashkia për
zbatimin e këtij ligj.
e) miratimin e planeve të detajuara vendore.
Sipas Agjensisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit për vitin 2021 kemi
këtë situatë me planet e bashkive:
61 Njësi të Qeverisjes Vendore
55 PPV të hartuara e të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT)
5 PPV në fazën miratimi nga Këshillat Bashkiakë (KB)
1 PPV në proçes hartimi
Dinamika e përgatitjes së Planeve të Përgjithshme Vendore nëpër bashki
është si vijon:
• 26 PPV-të e para të mbështetura nga Ministria e Zhvillimit Urban.
Në zbatim të VKM Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së
Planifikimit të Territorit” dhe të VKM Nr. 670, datë 29.07.2015 “Për ngarkimin
e Ministrisë së Zhvillimit Urban për kryerjen e proçedurave të prokurimit për
realizimin e konkursit të projektimit për hartimin e Planeve të Përgjithshme
Vendore për 26 bashki”, ka përfunduar proçesi i hartimit të planeve të
përgjithshme vendore për 26 bashki.
Me mbështetjen financiare të qeverisë shqiptare, Ministria e Zhvillimit Urban
(MZHU) nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, ka
udhëhequr proçesin teknik të hartimit dhe miratimit të Planeve të Përgjithshme
Vendore për 26 (njëzet e gjashtë) bashki, përkatësisht, bashkitë Lezhë,
Kurbin, Krujë, Dibër, Kukës, Durrës, Shijak, Vorë, Divjakë, Kavajë, Rrogozhinë,
Gjirokastër, Skrapar, Dimal, Poliçan, Vlorë, Himarë, Sarandë, Konispol, Cërrik,
Librazhd, Prrenjas, Korçë, Pogradec, Tiranë, Shkodër.
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Nga këto janë miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit (KKT), Planet e
Përgjithshme Vendore për 25 bashki: Lezhë, Kurbin, Krujë, Dibër, Kukës,
Durrës, Vorë, Kavajë, Rrogozhinë, Divjakë, Gjirokastër, Skrapar, Dimal, Poliçan,
Vlorë, Himarë, Sarandë, Konispol, Cërrik, Librazhd, Prrenjas, Korçë, Pogradec,
Tiranë dhe Shkodër.
• 5 PPV-të e mbështetura nga USAID-PLGP
Me mbështetjen financiare të Programit USAID-PLGP janë hartuar dhe më
pas janë miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit Planet e Përgjithshme
Vendore për 5 (pesë) bashki, përkatësisht bashkitë Berat, Kuçovë, Fier,
Lushnjë dhe Elbasan.
• 5 PPV-të e mbështetura nga DLDP
Me mbështetjen financiare të Qeverisë së Zvicrës nëpërmjet programit DLDP,
janë hartuar dhe më pas miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit Planet
e Përgjithshme Vendore për 5 (pesë) bashki, përkatësisht bashkitë Tropojë,
Malësi e Madhe, Mat, Vau-Dejës, Klos.
• 7 PPV-të e dyta të mbështetura nga MZHU
Me mbështetjen financiare të qeverisë shqiptare, në vitin 2017, Ministria e
Zhvillimit Urban nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit,
janë hartuar dhe më pas miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit, Planet
e Përgjithshme Vendore për 7 (shtatë) bashki, përkatësisht, bashkitë Pukë,
Mirditë, Belsh, Gramsh, Përmet, Këlcyrë dhe Kolonjë.
• 16 PPV-të e treta të mbështetura nga MIE
Me mbështetjen financiare të qeverisë shqiptare, në vitin 2018, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë, nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Planifikimit
të Territorit, ka filluar punën për udhëheqjen e procesit teknik për hartimin
e Planeve të Përgjithshme Vendore Për 16 (gjashtëmbëdhjetë) bashki,
përkatësisht, bashkitë Fushë-Arrëz, Has, Bulqizë, Peqin, Roskovec, Patos,
Mallakastër, Maliq, Pustec, Devoll, Selenicë, Memaliaj, Tepelenë, Libohovë,
Delvinë dhe Finiq. Nga këto janë miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit
(KKT), Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë: Fushë-Arrëz, Has,
Bulqizë, Peqin, Roskovec, Patos, Mallakastër, Maliq, Pustec dhe Devoll,
Libohovë, Delvinë dhe Finiq.
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Planet e Përgjithshme Vendore të Bashkive: Selenicë, Memaliaj, Tepelenë
janë në proçes miratimi nga Këshillat Bashkiakë respektivë.
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• PPV me iniciativë të pavarur
Me mbështetjen e Universitetit Polis, Bashkia Dropull ka përfunduar proçesin
Kombëtar
të Territorit
(KKT), të
Planet
e Përgjithshme
Vendore
bashkitë:e Fushë-Arrëz,
Has, Bulqizë,
e hartimit
të Planit
Përgjithshëm
Vendor
përpër
territorin
saj administrativ
Peqin, Roskovec, Patos, Mallakastër, Maliq, Pustec dhe Devoll, Libohovë, Delvinë dhe Finiq.
dhe pritet miratimi nga Keshilli Bashkiak.
Planet e Përgjithshme Vendore të Bashkive: Selenicë, Memaliaj, Tepelenë janë në proçes miratimi nga
• PPV
me iniciativë nga bashkia
Këshillat Bashkiakë
respektivë.

Në vitin 2021, Bashkia Kamëz me buxhetin e saj ka kontraktuar studio
PPV me iniciativë të pavarur
konsulente për t’a asistuar në proçesin e hartimit të Planit të Përgjithshëm
Me mbështetjen e Universitetit Polis, Bashkia Dropull ka përfunduar proçesin e hartimit të Planit të
Vendor për territorin e saj administrativ.
•

Përgjithshëm Vendor për territorin e saj administrativ dhe pritet miratimi nga Keshilli Bashkiak.

Rezultatet këtu janë të mira dhe duhet punuar për të mbajtur kontrollin
PPV me iniciativë nga bashkia
e territorit në respekt të planeve të miratuara, për të siguruar zhvillim të
Në vitin 2021, Bashkia Kamëz me buxhetin e saj ka kontraktuar studio konsulente për t'a asistuar në
qëndrueshëm urban. Por, ajo që bie në sy është fakti se të gjitha bashkitë (59
proçesin e hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për territorin e saj administrativ.
prej tyre) i kanë përfituar planet nga mbështetja e qeverisë apo donatorëve,
Rezultatet këtu janë të mira dhe duhet punuar për të mbajtur kontrollin e territorit në respekt të
përkundrejt vetëm 1 bashkie që ka gjetur rrugë të veta me buxhetin e saj
planeve të miratuara, për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm urban. Por, ajo që bie në sy është fakti se
përbashkitë
të përmbyllur
planin
e përgjithshëm
– Kamza,
dhe Devolli
nga
të gjitha
(59 prej tyre)
i kanë
përfituar planetvendor
nga mbështetja
e qeverisë
apo donatorëve,
përkundrejt
vetëm
1 bashkie së
që pavarur
ka gjetur rrugë
të veta me buxhetin
vullneti
i iniciativës
të Universitetit
Polis. e saj për të përmbyllur planin e
•

përgjithshëm vendor – Kamza, dhe Devolli nga vullneti i iniciativës së pavarur të Universitetit Polis.

Kjo tregon që bashkitë i ka veshur ligji me pushtetin për të përgatitur planin

Kjo tregon që bashkitë i ka veshur ligji me pushtetin për të përgatitur planin vendor, por kapacitetet dhe
vendor, por kapacitetet dhe mjetet financiare tregojnë varësinë nga qeveria
mjetet financiare tregojnë varësinë nga qeveria dhe aktorë të tjerë.

dhe aktorë të tjerë.

Plane të përgjithshme vendore

4.
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Këshilli Konsultativ është konceptuar si një mjet për shkëmbimin e pikëpamjeve dhe përgatitjen e
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4. Marrëdhëniet me Qeverinë
Qendrore dhe Këshillin
Konsultativ
Këshilli Konsultativ është konceptuar si një mjet për shkëmbimin e pikëpamjeve
dhe përgatitjen e legjislacionit, ku autoritetet vendore dhe rajonale mund të
ushtrojnë të drejtën e tyre që të konsultohen dhe që t’ju dëgjohet zëri. Ai është
pika lidhëse ndërmjet Qeverisë Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore krijuar
me qëllim institucionalizimin e proçesit të konsultimit midis vetëqeverisjes
vendore dhe asaj qëndrore, dhe sposton mjaftueshëm rolin e shoqatave të
të zgjedhurve vendorë.
Megjithatë, dhe pas 5 vitesh funksionimi konstatojmë që Këshilli nuk ka
mundur të ndryshojë kursin e politikave të ndryshme si pasojë e konsultimeve
të ndodhura gjatë mbledhjeve të tij. Takimet e tij edhe pse me dinamikë janë
asgjë më shumë se sa formati i një konfrence të zakonshme, por mbi të gjitha
nuk realizon ballafaqim esencial midis përfaqësuesve të të dy pushteteve, për
të trajtuar dhe për tu dakortësuar për çështje strategjike dhe jo teknikalitete
që kalojnë po formalisht. Minimalisht të zbatohet VKM për funksionimin e
Këshillit Konsultativ.
Këshilli Konsultativ ka zhvilluar 6 mbledhje në vitin 2021, në të cilat janë
diskutuar 54 projekt ligje, vendime dhe udhëzime pregatitur nga institucionet
qendrore. Ndër diskutimet më të rëndësishme kanë qenë ato lidhur me
konfirmimin e projektligjit të Policisë Bashkiake, projektligjin për Buxhetin e
Pushtetit Vendor për 2022, projektvendimin “Për miratimin e metodologjisë
për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “Ndërtesa”
etj.
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Lidhur me pjesëmarrjen në mbedhjet e Këshillit Konsultativ vihet re një
neglizhencë nga ana e bashkive, përfaqësuesve të lartë të tyre pothuajse
në të gjitha mbledhjet e Këshillit ndërkohë që shoqatat e qeverisjes vendore
ndjekin rregullisht veprimtarinë e Këshillit.
Është e paqartë vendim-marrja e Këshillit përsa u përket draft legjislacionit
të diskutuar dhe nuk mund të ndiqen sa janë marrë parasysh rekomandimet
apo sugjerimet e dhëna gjatë mbledhjeve. Materialet për tu diskutuar janë
kryesisht voluminoze dhe koha për tu njohur paraprakisht është shumë e
kufizuar.
Rekomandojmë që Agjensia për Mbështetjen e Qeverisjes Vendore, e cila
shërben dhe si sekretariat i Këshillit, duhet të fokusohet në strukturimin më të
mirë të mbedhjeve duke selektuar tema dhe çështje që do të ngjallnin interesin
e kryetarëve të bashkive, ndoshta duke ju lënë më pak hapësirë raportimeve
nga projekte të ndryshme.
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5. Transparenca dhe llogaridhënia
Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë të detyruara të garantojnë për publikun
transparencën e veprimtarisë së tyre. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore
është e detyruar të caktojë koordinatorin e transparencës dhe të miratojë
programin e transparencës, duke siguruar akes nga të gjithë, veçanërisht nga
shtresat më të varfra të komunitetit, në përputhje me dispozitat e ligjit në
fuqi për të drejtën e informimit. Po të njëjtat dispozita parashikohen dhe për
konsultimin publik në nivel vendor.
Nga raportet e pregatitura përgjatë 2021 lidhur mbi transparencën e bashkive
vihen re pak a shumë të njëjtat gjetje. Bashkitë kanë shënuar progres,
veçanërisht në publikimin e informacioneve online, informacione kryesisht
standarte si funksionimi i bashkisë, këshilli bashkiak, struktura, buxheti vjetor
apo plane vendore të miratuara etj. Këto lloj informacionesh i shërbejnë
qytetarit kryesisht në mënyrë pasive, ai merr dijeni pa pasur ndonjë reagim
ndaj tyre që do të sillte ndërveprim me bashkinë.
Nisur nga veprimtaria jonë e përditshme, ne do të donim të vinim theksin
në dy aspekte kyçe të komunikimit dhe ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarit:
Së pari, bashkitë duhet të punojnë më shumë për të informuar qytetarët
për shërbimet e tyre, veçanërisht ato për shtresat në nevojë si bonusi i
qerasë, ndihma ndaj fëmijëve në situata emergjente, ndihma e parë për
gratë e dhunuara, asistenca ndaj të moshuarve apo personave me aftësi
ndryshe. Ka shumë qytetarë që nuk janë në dijeni të shërbimve bashkiake
të ofruara, madje dhe nëse janë ata nuk njohin proçedurat që duhen
ndjekur për ti përfituar këto shërbime ato te kush zyrë duhet të drejtohen.
Së dyti, aksesi online i qytetarëve tek bashkia dhe punonjësit e saj është
mjaft i dobët. Nëse qytetarët do të tentojnë të marrin një informacion
përmes telefonit ose emailit, kjo do të ishte e vështirë në të paktën
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gjysmën e bashkive. Sipas Raportit të Investigative Network Albania1 për
vitin 2021, janë kontaktuar 61 bashkitë nëpërmjet email-it të koordinatorit
për të Drejtën e Informimit dhe numrit të telefonit të bashkisë, të vendosur
në website. Sipas këtij monitorimi, rezulton se 32 bashki kanë një numër
telefoni zyrtar, dedikuar bashkisë dhe 28 bashki nuk kanë një numër
telefoni zyrtar. Bashkitë që kanë një numër telefoni, u kontaktuan për dy
ditë me radhë dhe rezulton se: 18 numra nuk ekzistonin, nuk ishin të saktë
ose ishin jashtë shërbimit; 8 numra u përgjigjen; 6 numra, edhe pse u
kontaktuan për 2 ditë, nuk u përgjigjën.
Të 61 bashkive, nëpërmjet email-it zyrtar të bashkisë dhe email-it të
koordinatorit për të Drejtën e Informimit, iu dërgua një kërkesë për
informacion dhe rezultoi: 21 bashki u përgjigjën brenda afatit kohor, 10
ditë; 4 bashki u përgjigjën jashtë afatit kohor; 30 bashki nuk u përgjigjën;
6 bashki nuk kanë një adresë zyrtare email-i.
Kjo gjetje mbështetet dhe nga Raporti i Monitorimit “Transparenca
Proaktive e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”2, ku thuhet se gjatë
vitit 2021 janë konstatuar mangësi më të theksuara mbi detyrimin “Për
caktimin dhe publikimin e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin
publik”, i cili duhet të jetë i publikuar edhe në programin e transparencës.
Nga 61 njësi të vetëqeverisjes vendore rezulton se 32 (52%) prej tyre kanë
publikuar të dhënat e koordinatorit për njoftimin publik, ndërsa bashkitë
e tjera nuk e kanë publikuar.
Po sipas këtij raporti, përsa i takon detyrimit lidhur me publikimin e
informacionit proaktiv i cili ka të bëjë me “Publikimi i të dhëna për buxhetin
dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar 2021”, është konstatuar se
kanë publikuar pjesërisht ose plotësisht buxhetin e vitit 2021, vetëm 41
autoritete publike, përkundrej 61 të monitoruara (67%).

1 https://ina.media/?p=2360
2

https://www.idp.al/wp-content/uploads/2022/01/Indeksi_-i-transparences_monitorim_
bashkite.pdf
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Nga monitorimi i faqes zyrtare të Komisionierit3 për të drejtën e informimit
dhe mbrojtjen e të dhënave personale vihet re se për vitin 2021 janë marrë
11 vendime ndaj bashkive për mosrespektim të të drejtës për informim të
publikut. Këto 11 vendime janë dhënë për 8 bashki të ndryshme, ndërsa për
vitin 2020 numri i vendimeve ndaj bashkive ka qenë 8.
Komisionieri ka miratuar 33 rekomandime4 për bashki të ndryshme të vendit
gjatë 2021, kryesisht lidhur me programin e transparencës, përmbajtjen dhe
zbatimin e tij.
Rekomandojme që të 61 bashkitë dhe institucionet në varësi të tyre të përdorin
gjerësisht rrjetet sociale dhe të kenë llogari zyrtare të institucionit me logo.

3 https://www.idp.al/vendime-2021-ddi/
4 https://www.idp.al/rekomandime-2021-ddi/
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6. Funksionet e Bashkive
6.1

Menaxhimi i mbetjeve

Viti 2021 ka qenë i veçantë për kufizimet e lidhura me masat ndaj pandemisë
COVID-19, të cilat kanë pasur ndikimin e tyre edhe mbi zbatimin (efektivitetin
dhe efiçencën e ndërhyrjeve në menaxhimin e mbetjeve). Sipas raportit të
parë monitorues të Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të
Mbetjeve, në nivel vendi trajtohen dhe përpunohen 70% e sasisë së prodhuar
të mbetjeve.5 Sasia e grumbulluar e mbetjeve vlerësohet në rreth 900 mijë
ton mbetje të ngurta. Raportohet se në impiantet rajonale të depozitimit
përfundimtar të mbetjeve janë depozituar rreth 430 mijë Ton (ose 51% e
mbetjeve të grumbulluara në të gjithë vendin).
Një pjesë e mirë e mbetjeve që grumbullohen në të gjithë territorin e vendit
nga bashkitë, vijon të hidhen në mënyrë të pakontrolluar në vend depozitime
bashkiake të cilat nuk plotësojnë kushtet minimale sanitare të përcaktuar
nga ligji. Të dhënat në nivel vendor vlerësohen të pjesshme, meqë vetëm
41% e bashkive i peshojnë mbetjet që grumbullojnë në territorin e tyre, nga
30% që e kryenin këtë proçes në vitin 2019. Nga të dhënat e këtij vlerësimi
54 bashki deklarojnë sipas standardit të miratuar, por ndërkohë vetëm 58%
e bashkive kanë sistem të grumbullimit të dhënave lidhur me menaxhimin e
mbetjeve.
Megjithatë, në 2021 ka pasur tentativa për krijimin e një sistemi të besueshëm
të peshimit të mbetjeve urbane që është realizuar në 45 bashki nga 61 në
total. Nga të dhënat paraprake vërehet një devijim i rëndësishëm nga të
5 Qirjo.M., Shapllo.O., Raporti I monitorimit të Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të
Integruar të Mbetjeve Urbane 2020-2021. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Tiranë 2021
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dhënat që vet raportojnë bashkitë pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit
(AKM) dhe nga rezultati i peshimit në landfill. [Devijimet shkojnë nga 38%
në Përmet në 70% në Tepelenë, 82% në Kolonjë, 77% në Divjakë,62% në
Dimal, 68% në Klos, 41% në Gjirokastër]. Ndërkohë, 27 Bashki (ose 44% e
totalit të Bashkive) kanë raportuar se kanë një Plan Vendor për Menaxhimin
e Integruar të Mbetjeve, që përbën 90% të objektivit të vitit 2025.6 Mesatarja
e mbulimit të popullsisë në nivel vendi për vitin 2021 është 90% në zona
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Progres Raporti i Delegacionit të Bashkimit Evropian për 2021, thekson se
kuadri ligjor për menaxhimin e mbetjeve është pjesërisht i harmonizuar.
Mbyllja e shumë venddepozitimeve të papërshtatshme mbetet akoma një 21
sfidë dhe vetëm një numër i kufizuar janë mbyllur gjatë kohës së raportimit.
Mbledhja e ndarë e mbetjeve shtëpiake dhe instrumenteve ekonomike për
të nxitur riciklimin dhe ripërdorimin dhe për të parandaluar gjenerimin e
mbetjeve mbeten në nivele pilotimi dhe të kufizuara. Ndërtimi i një djegësi
termik (inceneratori) të ri përveç dy atyre ekzistues në Elbasan dhe Fieri
paraqesin shqetësime në rritje për sa i përket jo vetëm përputhshmërisë
me legjislacionin e BE-së për mbetje duke përfshirë parimin e hierarkisë së
mbetjeve dhe objektivat e riciklimit por dhe një sfidë të madhe financiare për
bashkitë të cilat duhet të parashikojnë koston e djegësit termik që ndryshon
mes 25$ në Elbasan, 29$ në Tiranë, apo 26$ në Fier.8 Duhet të qartësohet roli

7 Po aty

7 Po aty
8 Shënim: Bashkia Durrës prodhon 43,545 ton në vit dhe vetëm tarifa e landfillit është 1.2 M
EUR, pa përfshirë kosto transporti dhe kosto të pastrimit dhe grumbullimit.
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i zbatimit dhe i kontrollit të përputhshmërisë së institucioneve dhe fuqizuar,
me personel dhe buxhet të përshtatshëm. Rekomandimet e master-planit
të mbetjeve ndonjëherë është në konflikt me legjislacionin kombëtar të
mbetjeve dhe legjislacionin e BE-së për mbetjet e cila kërkon rishikim.
Për shumë bashki, viti 2021 ka qenë tepër sfidues lidhur me menaxhimin e
mbetjeve urbane. Bashki si Durrësi, Kavaja, Shijaku, Fieri dhe Rrogozhina janë
përballuar me keqmenaxhim gjatë sezonit veror ku mbetje të tëra digjeshin
me ditë (Rasti i bashkisë Fier dhe Rrogozhinë) ose nuk grumbulloheshin për
shkak të mungesës së një venddepozitimi dhe marrëveshjes së financimit me
Landfillin e Sharrës. Gjetjet e komisionit hetimor parlamentar për iniceratorët
treguan se menaxhimi i mbetjeve urbane do të jetë “gropa e re” financiare
për bashkitë të cilat do të jenë të detyruara/kushtëzuara të depozitojnë
mbetjet e tyre pranë këtyre incineratorëve.
Rekomandojmë që dhe ky sektor problematik të ndërmarrë një qasje tjetër,
drejt ekonomisë qarkulluese.

6.2

Furnizimi me ujë

Sektori i furnizimit me ujë është nga nga sektorët më të kushtueshëm dhe
bashkë me sektorin e kanalizimeve përbën një ndër sektorët më të vështirë
të kapitullit 27 brenda paketës së legjislacionit të BE në fushën e mjedisit. Në
përgjithësi, niveli i përafrimit me acquis të BE-së (kapitulli 27) për shërbimet
e furnizimit me ujë dhe cilësinë e ujit si dhe grumbullimi, trajtimi dhe largimi
i ujërave të zeza veçanërisht në zonat urbane është ende i ulët. Përmirësimet
në sektorin e ujit janë të larta në axhendën e zhvillimit të Shqipërisë, por
ende sfida të pranishme dhe rëndësishme që kërkojnë asistencë teknike nga
donatorët, ngritjen e kapaciteteve dhe financiare mbështetje.
Performanca e shërbimit të furnizimit me ujë nga NJVV është analizuar
nëpërmjet dy treguesve të raporteve të performancës:
•

Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë nga viti kaluar,
pra 2021 / 2020 (tregues cilësi/mbulim shërbimi),

•

Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë
totale të bashkisë në %, standard/kërkesë ligjore për shërbimin).
32

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI 2021
Aktualisht në 61 bashki funksionojnë 58 Shoqëri Ujësjellës –Kanalizimesh (SH.U.
K) dhe 11 impiante të trajtimit të ujërave të ndotur.9 Mbulimi me ujësjellës është
(77%) dhe kanalizime (51.9%) dhe është i pamjaftueshëm dhe pengon zhvillimin
ekonomik, veçanërisht në zonat më të varfra urbane periferike. Në 2021,
kohëzgjatja e furnizimit me ujë për qytetarët ishte për 13.79 orë në ditë, që është
njësoj me vitin 2020 duke mos shënuar asnjë progres10. Ndërsa për treguesin
e dytë për mbulimin e popullatës me shërbim me ujë ka qenë mesatarisht në
nivelin 77% në vitin 2021, kundrejt 76.1% në vitin 2020 (me një rritje prej 0.9%).
Duke iu referuar të dhënave të grumbulluar nga ERRU për vitin 2021, kohëzgjatja
e furnizimit me ujë ka qenë mesatarisht 13.79 orë/ditë në 2021, ndërsa mbulimi i
popullatës me FU ka qenë 77% në 2021.11 Ndërsa mbulimi me kanalizime ka qenë
në nivelin 51.9% me një rritje të papërfillshme krahasuar me 2020. 12
Tabela. Treguesit e performancës për FU dhe Kanalizime, 2021. Burimi: ERRU
Nr Treguesit e Performancës		
			

Njësia
Viti
Viti
e Matjes 2020 2021

Tendenca

1

Uji pa të ardhura		

%

65.4

64.7

Rritje

2

Mbulimi i kostove O&M		

%

103.2

103

Zbritje

3

Norma e arkëtimit Korrente %

76.6

79.8

Rritje

4

Norma e Arkëtimit të Përgjithshme %

89.8

94.1

Rritje

5

Niveli i Matjes		

79.6

80.7

Rritje

6 Efiçenca e Stafit
		

%

             Stafi 1000/
lidhje UK) 5.32

5.28/4.913 Rritje

7

Kohëzgjatja e Furnizimit me Ujë

Orë/ditë

13.8

13.8

Ska ndryshim

8

Mbulimi me Furnizimin me Ujë

%

76.1

77

Rritje

9

Mbulimi me Kanalizime		

%

51.5

51.9

Rritje

9 SHUKALB, 2021 dhe AKUM, 2022
10 ERRU. Raporti Vjetor 2021.
11 ERRU, 2021
12 Po aty, fq.12
13 Eficenca e stafit 5.28 staf për 1000 lidhje përfshin edhe personelin roje të nënkontraktuar me
privation ndërsa 4.9 staf për 1000 lidhje UK nuk përfshin këto të fundit.
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Siç tregohet dhe në tabelë, gjatë vitit 2021 si rezultat i investimeve të qeverisë
qendrore nëpërmjet AKUM-it për vlerën 945,867,715 lekë, u arrit përmirësimi
i cilësisë së shërbimeve për konsumatorët me një regjim 24/7 orë edhe për
7 qendra urbane, përkatësisht Kamëz, Krujë, Rrëshen, Ersekë, Berat, Kuçovë
dhe Memaliaj duke e çuar në total në 29 qendra urbane të banuara me regjim
të pandërprerë të furnizimit me ujë. 14
Në shumatore, mund të themi se ekzistojnë vetëm shtatë Impiante të Trajtimit
të Ujërave të Zeza që i shërbejnë rreth 17% të popullsisë ose 497,690 banorëve.
Qeveria Shqiptare ka krijuar Programin e Performancës dhe Investimeve në
Sektorin e Ujit (Programi V) si një përgjigje të bashkuar të komunitetit të
donatorëve në sektorin e ujit ndaj kërkesave të qeverisë dhe nevojave të
popullsisë dhe të sektorit privat. Programi për Performancën dhe Investimet
në Sektorin e Ujit (PPIU) është programi më i madh i këtij lloji në Shqipëri.
Programi parashikon investime të reja (me një investim që kap shifrën e 125.6
milionë eurove) në infrastrukturën e furnizimit me ujë dhe kanalizime për
qytetet e Beratit, Elbasanit, Fierit, Kamzës, Lezhës, Shkodrës dhe Vlorës.
PPIU është menduar të jetë një mekanizëm afatgjatë investimesh për të
mbështetur përmirësimin e performancës në sektorit e ujit dhe përgatitjen
për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Pavarësisht përmirësimeve graduale gjatë viteve të fundit, sektori i Ujësjellës
Kanalizime-ve (UK) i Shqipërisë përballet me një sërë problemesh:
-

Urbanizimi dhe migrimi i shpejtë dhe i vazhdueshëm;

-

Nivel i lartë i ujit pa të ardhura ku prej 68.3% në 2017 (70.9% në 2018,
79% në 2020 dhe 80.7% në 2021);

-

Vazhdimësi e pamjaftueshme e furnizimit me ujë mesatarisht 13.9
orë në 2021;

-

Kapacitet i kufizuar për të menaxhuar siç duhet ndërmarrjet dhe i
dobët në përgjithësi performanca e institucioneve përkatëse.

14 Shkodër, Fushë Arrëz, Lezhë, Tropojë, Gramsh, Cërrik, Korçë, Pogradec, Maliq, Bilisht, Fier,
Sarandë, Himarë, Konispol, Tepelenë, Përmet, Pukë, Vau Dejës, Koplik, Peqin, Poliçan dhe
Këlcyrë.
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-

Numri i punonjësve në sektor është 8436.

Nga 58 shoqëri vetëm 12 prej tyre arrijnë të mbulojnë mbi 100% kostot O&M,
nga 10 shoqëri të tilla që ishin në vitin 2020. Në sektor janë 24 shoqëri të cilat
performojnë dobët nën nivelin 70% të këtij treguesi që me vështirësi arrijnë
të mbulojnë pagat e personelit. Pjesa tjetër e 21 shoqërive që mbeten janë në
nivelet 73.5% deri 100% të këtij treguesi. Mbulimi i kostove totale në të cilat
përfshihen dhe kostot e amortizimit dhe të interesave të kredive edhe për
vitin 2021 vijon të mbulohet vetëm nga dy shoqëri UK në sektor, përkatësisht
UK Tiranë dhe UK Ersekë.Në tërësi ky sektor mbetet problematik edhe në
qëndrueshmërinë financiare. Për vitin 2021 Sh.A. kishte 100 milion Euro
detyrime ndaj OSHEE, 65 milion detyrime ndaj ministrisë së financave dhe
28 milion debi ndaj operatoreve të tjerë.
Ndaj për këtë sektor rekomandojmë të shkojë drejt një faze tjetër reformimi
pas asaj që shoqëroi reformën territoriale. Sygjerojmë që të shkohet drejtë
rajonalizimit të këtij shërbimi, shoqëruar me një studim të kujdesshëm.

6.3

Rrugët rurale dhe infrastruktura

Zhvillimi i infrastrukturës rrugore për zhvillimin dhe rritjen ekonomike të
vendit është prioritizuar në dokumente strategjike si Strategjia Sektoriale
e Transportit dhe Plani i Veprimit 2016-2020 dhe Strategjia për Sigurinë
Rrugore dhe Strategjia për Aplikimin e Sistemeve Inteligjente në Transportin
Rrugor. Ndër prioritetet kombëtare dhe rajonale afat-mesme janë investimet
në rrjetin e transportit ‘kryesor’ dhe korridoret/akset dhe zhvillimin e rrjetit
të transportit ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Në nivel vendor, ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrjetit rrugor
sekondar dhe rrugëve lokale (urbane dhe rurale ndërmjet fshatrave (ose
terciale), si aset publik, është funksion i NJQV bazuar në Ligjin 139/2015, neni
23, pika 4, dhe Urdhër i Kryeministrit (nr. 127/2015) mbi masat për zbatimin
e SNDQV dhe transferimin e gjashtë (6) funksioneve, një nga të cilët është
funksioni i menaxhimit të rrugëve të kategorisë II dhe III, si dhe VKM nr.
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915/2015 për transferimin e rrjetit rrugor rural dhe aseteve nga Këshilli i
Qarkut tek bashkitë.
Normat dhe karakteristikat e rrugëve rregullohen me ligj nr.8378/1998 “Kodi
rrugor i RSH” Në nivel vendor ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrjetit
rrugor sekondar dhe rrugëve rurale (urbane dhe rurale ndërmjet fshatrave
ose terciale), është funksion i NJVV bazuar në ligjin 139/2015, neni 23, pika4,
dhe Urdhri i Kryeministrit (nr.127/2015) mbi masat për zbatimin e SNDQV
dhe transferimin e gjashtë (6) funksioneve, një nga të cilët është funksioni
i menaxhimit të rrugëve të kategorisë II dhe III si dhe VKM nr.915/2015 për
transferimin e rrjetit rrugor rural dhe aseteve nga Këshilli i Qarkut tek bashkitë.
Normat dhe karakteristikat e rrugëve rregullohen me ligj nr.8378/1998 “Kodi
rrugor i RSH”.
Gjatësia e përgjithshme e rrjetit rrugor të Shqipërisë është rreth 15,000
km dhe përfshin rrugët kombëtare, rajonale, lokale dhe urbane. Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë (MPB) është përgjegjëse për politikën dhe kuadrin
rregullator dhe standardet teknike. Për sa i përket rregullimit institucional për
administrimin dhe menaxhimin e rrjetit rrugor, Autoriteti Rrugor i Shqipërisë
(ARRSH) është përgjegjës për 3700 km rrugë kombëtare; dhe Njësitë e
Qeverisjes Vendore (NJQV) për 9400 km rrugë rajonale dhe lokale. Fondi
Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) mbështet NJQV-të në zbatimin e projekteve të
infrastrukturës rurale nëpërmjet financimit konkurues të granteve nga qeveria
dhe një sërë të projekteve të tjera të financuara nga donatorët.
Projekt i Rrugëve Dytësore dhe Lokale është bashkë financuara nga BERZH,
EIB dhe KfW nëpërmjet një Hua për Bashkëpunim Financiar që synon të
përmirësojë infrastrukturën lokale, të rrisë aksesin në shërbimet dhe tregjet
thelbësore, veçanërisht në zonat rurale, dhe në fund të kontribuojë. për
zbutjen e varfërisë dhe zhvillimin ekonomik.
Gjatë 2021 transferta totale për këtë funksion ishte 52,0992,000 Lek15 po
njësoj sa në vitin 2020 duke mos shënuar rritje. Transferta specifike për
rrugët përbënte vetëm 2% të transfertës së përgjithshme.
15 Ministria e Financave. Buxheti Vendor 2021
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dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit
2021 janë realizuar 30 projekte në 24 bashki të ndryshme të vendit që 25
Referuar të dhënave parciale dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit 2021 janë realizuar 30
përbëjnë
nivel
të shtuar
prej 260.7
KM. një nivel të shtuar prej 260.7 KM.
projekte
në 24 një
bashki
të ndryshme
të vendit
që përbëjnë
Projektet rrugore në 2021, Burimi: FSHZH

Nr. i projekteve
1
3
4

Bashkia e Tepelenës kryeson me numrin më të lartë të investimeve (4 projekte të mbështetura) prej
37
32.6 km e ndjekur nga Përmeti me 27.2 KM, Poliçan, Vlorë dhe Divjakë. Megjithatë në këndvështrimin
tonë shqetësim ngelet mungesa e një inventari të detajuar të rrugëve lokale dhe të administruara nga
pushteti vendor dhe investimeve përkatëse. Kjo do të mundësonte një transparencë më të lartë të
investimeve dhe orientimit të politikave vendore për këtë funksion ku vendimmarrja është e bazuar në

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI 2021
Bashkia e Tepelenës kryeson me numrin më të lartë të investimeve (4 projekte
të mbështetura) prej 32.6 km e ndjekur nga Përmeti me 27.2 KM, Poliçan,
Vlorë dhe Divjakë. Megjithatë në këndvështrimin tonë shqetësim ngelet
mungesa e një inventari të detajuar të rrugëve lokale dhe të administruara
nga pushteti vendor dhe investimeve përkatëse. Kjo do të mundësonte një
transparencë më të lartë të investimeve dhe orientimit të politikave vendore
për këtë funksion ku vendimmarrja është e bazuar në një sistem shumë
kriteresh dhe jo të preferencave politike.

6.4

Mirëmbajtja dhe ndërtimi i objekteve arsimore

Programi për mirëmbajtjen dhe ndërtimin e objekteve arsimore ka si burim
financimi kryesisht të ardhurat që vijnë nga transferta e pakushtëzuar
sektoriale për pagesat e personelit, transferta e kushtëzuar për pagesën
e nxënësve bursistë dhe transferta e pakushtëzuar e përgjithshme që
bashkitë e përfitojnë bazuar në numrin e nxënësve fakt në shkollën e mesme
të përgjithshme. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të
ardhurat e veta të bashkisë dhe përdoren për të siguruar dhe mirëmbajtur
objektet shkollore dhe paguar rrogat e stafit mbështetës. Në këndvështrimin
e të ardhurave nga transferta e pakushtëzuar sektoriale gjatë 2021 vërejmë
një rritje prej 4% krahasuar me 2020 në stafin mbështetës dhe 3% rritje
krahasuar me 2020 në arsimin parauniversitar. 16
Nëse marrim parasysh të dhënat që vijnë nga transferta e pakushtëzuar për
vitin 2021 dedikuar arsimit, vërehet se pjesa më e madhe e shpenzimeve i
është kushtuar personelit me gati 66%, pasuar nga shpenzimet për personelin
ndihmës me 17.6% dhe konviktet me 8.5%.

16 MF. Buxheti Vendor 2021.
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ersonelin ndihmës me 17.6% dhe konviktet me 8.5%.
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Shpenzime për arsimin, 2021
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Ligji nr.57/2019 “Për Asistencën Sociale në RSH”, neni 8 përcakton kategoritë
e përfituesve për aftësinë e kufizuar dhe invalidë të punës. Ndërsa ligji
57/2019 “Për Asistencën Sociale në RSH” dhe VKM nr.597/2019 “Për
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përcaktimin e procedurave të dokumentacionit
dhe të masës mujore të
përfitimit të Ndihmës Ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin
Ligjienr.57/2019
“Përpër
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në RSH”, nenipërcakton
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kategoritë për
e përfituesve
kushtëzuar
ndihmën
Ekonomike”,
aplikim për
përaftësinë
të
e kufizuar dhe invalidë të punës. Ndërsa ligji 57/2019 “Për Asistencën Sociale në RSH” dhe VKM
përfituar nga skema e ndihmës ekonomike dhe mënyrën e ankimimit. Këshilli
nr.597/2019 “Për përcaktimin e procedurave të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të
Bashkiak
ka tëdhedrejtë
të miratojë
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ekonomike
nga Ekonomike”,
fondi i
Ndihmës
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kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% dhe ose me fonde
të e
ankimimit. Këshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i
tjera buxhetore vendore, për ato familje që s’kanë përfituar nga skema e NE.
kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% dhe ose me fonde të tjera buxhetore vendore, për
ato familje që s’kanë përfituar nga skema e NE.
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Lek ndërsa fondi i përdorur për 6% për 2021 zinte vlerën 238,613,208 Lek.

Sipas Shërbimit Social dhe Shoqëror, numri i familjeve pjesë e ndihmës ekonomike për 2021 ka qenë
mesatarisht 67,175 familje ose 2% më shume së në40
2020 (61640). Duke analizuar shifrat e paraqitura më
sipër, vihet re se fondet e shpenzuara për familjet në skemën NE, në vitin 2021 referuar periudhës janartetor janë më të larta se e njëjta periudhë e vitit 2020. 18 Kjo si rrjedhojë e shtesës së dhënë gjatë
pandemisë covid-19 dhe gjithashtu rritjes me 2% e nr. të familjeve përfituese të skemës së NE. Përgjatë
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Pavarësisht numrit të rritur të familjeve të trajtuar me NE, në kontekstin e
grantit të përgjithshëm ka patur 0% rritje krahasuar me 2020 ku qeveria ka
mbajtur të njëjtën shifër prej 131,313,000 lekë për bashkitë.
Sipas Shërbimit Social dhe Shoqëror, numri i familjeve pjesë e ndihmës
ekonomike për 2021 ka qenë mesatarisht 67,175 familje ose 2% më shume
së në 2020 (61640). Duke analizuar shifrat e paraqitura më sipër, vihet re
se fondet e shpenzuara për familjet në skemën NE, në vitin 2021 referuar
periudhës janar-tetor janë më të larta se e njëjta periudhë e vitit 2020.18 Kjo
si rrjedhojë e shtesës së dhënë gjatë pandemisë covid-19 dhe gjithashtu
rritjes me 2% e nr. të familjeve përfituese të skemës së NE. Përgjatë vitit
2020 shtesa covid-19 është aplikuar për periudhën 4-mujore mars-qershor,
kurse për vitin 2021 shtesa e fondit për covid-19 është aplikuar për periudhën
6 mujore janar-qershor. Kjo situatë reflektoi rritjen me 13 % të fondit të
shpenzuar për familjet e skemës së NE përgjatë vitit 2021 krahasuar me vitin
e më mëparshëm.
• Fondet për vitin 2020 4,338,172,552 lekë
• Fondet për vitin 2021 4,989,810,570 lekë
Numri mesatar i individëve pjesë e skemës së PAK për vitet 2020-2021(pa
përfshirë kujdestar dhe invalid) ka qenë si më poshtë:
• Për vitin 2020 73.718 persona me AK
• Për vitin 2021 71.364 persona me AK
Siç shikohet nga statistikat, numri i personave është ulur me 2,354 individë
më pak krahasuar me 2020.
Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 606 Fond për financimin
e Shërbimeve të përkujdesit në Bashki e Qarqe është: (2020) 94.481.128
lekë ose 69%; (2021) 145.188.353 lekë ose 78.83%. Sipas SHSSH, realizmi
për këtë tregues është 78.83%, krahasuar me 2020 që ishte 69%, pasi edhe
nga Qarqet/Bashkitë të cilave fondi u është akorduar gjatë muajve të parë
2021 nuk i kanë mirë menaxhuar fondet duke mos përdorur një fond prej
18 SHSSH, raporti vjetor 2021, fq.33
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38.972.123 lekësh, gjithashtu dhe bashkive të cilat iu financuan shërbimet
gjatë viti 2021 nuk i kanë mirë menaxhuar fondet.

6.6

Ndërtimet post tërmetit në 11 bashkitë e prekura

Në vijim të ecurisë dhe planit të rindërtimit të objekteve publike dhe strehimit
me banesa të reja, është e vështirë të gjendet një informacion i saktë rreth
progresit të arritur në statistika konkrete sasiore ose cilësore. Qeveria
ka identifikuar 63 objekte arsimore të cilat kanë nevojë për rindërtim ose
ndërtim nga e para në 11 bashkitë specifike. Në këtë kontekst, është shumë
e qartë procesi i marrë përsipër nga Bashkimi Evropian përmes programit
EU4Schools (BE për Shkollat) ku nga 63 godina arsimore ka përfunduar
ndërtimi i 23 prej tyre dhe kanë kontraktuar 45 godina me fondet përkatëse.19
Grafiku 6 më poshtë prezanton numrin e shkollave sipas secilës bashki
dhe statusin e tyre. Situata e post tërmetit është e lidhur specifikisht me 11
RAPORT Krujë,
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VENDORE
NË SHQIPËRI
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Ndërsa, programi shtetëror për rindërtimin e strehimeve dhe banesave është
i paqartë. Sipas Opendata Albania, nga monitorimi i dy rrymave kryesore të
shpenzimeve në tendera për programin e rindërtimit në nivel bashkie dhe
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https://ndiqparate.al/?p=14761

Sipas raportit për procesin e rindërtimit nga Faktoje.al (www.faktoje.al)
gjatë 2021 është raportuar se ka mos mos buxhetim për vlerën e plotë
të projekteve që janë miratuar me VKM dhe të pambështetura me fonde
buxhetore.22 Por më shqëtësuese është paraqitur situata për mënyrën e
21 https://ndiqparate.al/?p=14761
22 RAPORT MBI PROCESIN E RINDËRTIMIT - “Gjurmo paranë” Rindërtimi pas 26 nëntorit
2019 - Faktoje.al
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realizimit të tenderave nga ana e bashkisë në 2021. Sipas OpenData Albania
dhe programit “Ndiqparate”, në 2021 një pjesë e madhe e tenderave janë
realizuar përmes Proçedurave të Kufizuara ose Negocimit pa Shpallje.23 Kjo
proçedurë është ndjekur kryessisht për tenderat e rindërtimit duke hedhur
më shumë dritëhije për transparencën e përgjithshme të rindërtimit dhe në
nivel vendor.

6.7

Mbrojtja e mjedisit

Funksioni i mbrojtjes së mjedisit është një nga funksionet që neglizhohet
tërësisht nga bashkitë. Ky funksion kryesisht lidhet me “Ndërgjegjësim
Mjedisor”, “Edukimin dhe informimin mjedisor”, dhe “mbrojtja e natyrës”,
por vetëm një numër i kufizuar bashkish arrijnë të planifikojnë personel në
këtë zë buxhetor. Nga ana tjetër në zërin e investimeve për këtë funksion,
asnjë bashki nuk planifikon dhe investon projekte ose investime.
Kuadri ligjor i shërbimeve për mbrojtjen e mjedisit përcakton planet dhe
vlerësimet në mjedis si instrumentet bazë të bashkive për përmbushjen e
këtyre funksioneve. Për këto instrumente, duhet të pritet që buxheti për
shërbimet të përmbajë shpenzime për paga dhe sigurime, për minimalisht
një punonjës të kualifikuar në fushën e mjedisit, ose shpenzime operative,
ne rastet kur kjo veprimtari përmbushet nëpërmjet nën kontraktimit. Nga
analiza e buxhetit, vërehet se pjesa me e madhe e bashkive nuk kane ndare
buxhet për këtë funksion ne vitin 2021, as ne formën e pagave dhe sigurimeve
shoqërore dhe as ne formën e shpenzimeve operative.
Financimi i shërbimeve për mbrojtjen e mjedisit mbetet përafërsisht i njëjtë
dhe në vitin 2021, sipas parashikimeve të programeve buxhetore afatmesme
të bashkive.
Për mbrojtjen e cilësisë se ajrit nga ndotja, ligji specifik parashikon hartimin
e planeve mbi cilësinë e ajrit si dhe planeve për kapërcimet e PM10; ne vijim,
23 OpenData. Prokurime publike, procedura pa konkurim në numër dhe vlerë tenderimi. 2
Mars 2022; https://ndiqparate.al/?p=15445
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edhe strategjia parashikon ndërmarrjen e një sere masash ne përmbushje
te këtij funksioni. Për këto instrumente pritet qe buxheti për shërbimin te
përmbajë minimalisht shpenzime për paga dhe sigurime dhe shpenzime
operative që burojnë nga veprimtaria për përmbushjen e këtij funksioni.
Për mbrojtjen e ujit nga ndotja, ligji specifik parashikon bashkëpunim të
bashkive me qeverinë qendrore për kontrollin e respektimit të normave të
shkarkimeve të lëngëta dhe të programit të masave teknike, teknologjike
e organizative të trajtimit të ujërave të ndotura të hartuar nga subjektet,
veprimtaria e të cilave shkakton ujëra të ndotura dhe që kanë detyrim trajtimin
mjedisor të tyre. Gjithashtu, ligji specifik parashikon një sërë masash me
karakter politik e administrativ, për t’u zbatuar nga bashkia në bashkëpunim
me qeverinë qendrore. Këto veprimtari për përmbushjen e këtij funksioni
pritet të gjenerojnë kryesisht shpenzime për paga dhe sigurime. Nga ana
tjetër, përgjegjësitë e bashkisë në rastet e përmbytjeve të mëdha duhet të
shkaktojnë kryesisht shpenzime kapitale dhe operative.
Për mbrojtjen nga ndotja akustike në mjedis, ligji specifik parashikon:
hartimin dhe zbatimin e planeve vendore të veprimit për zhurmën; drejtimin
e procesit të hartimit të zhurmës; shpalljen e zonave të qeta si dhe vendosjen
e kufizimeve të tjera për zhurmën, në përputhje me planin vendor të veprimit.
Për këto instrumente duhet të pritet që buxheti për shërbimin të përmbajë
minimalisht shpenzime për paga dhe sigurime dhe shpenzime operative që
burojnë nga veprimtaria për përmbushjen e këtij funksioni.
Për zhvillimin e veprimtarive edukuese dhe promovuese për mbrojtjen e
mjedisit ligji për mbrojtjen e mjedisit parashikon qe bashkitë duhet te nxitin
informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për mbrojtjen dhe
zhvillimin e qëndrueshëm te mjedisit. Për realizimin e këtyre veprimtarive
nga bashkitë duhet te pritet që të shpërndahet një buxhet i cili minimalisht
përmban shpenzime për paga dhe sigurime dhe shpenzime operative qe
burojnë nga veprimtaria për përmbushjen e këtij funksioni; megjithatë, ne
këtë drejtim bashkitë janë pak te angazhuara. Nga praktika, ne te shumtën
e rasteve ky funksion realizohet nga organizata mjedisore te shoqërisë
civile. Edhe në ato pak raste, kur bashkitë kanë shpërndarë buxhet per këtë
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Programi i mbrojtjes së mjedisit
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Të gjitha këto shërbime vazhdojnë të jenë të pafinancuara, edhe pse Bashkimi Evropian thekson se 70%
e zbatimit të legjislacionit mjedisor do të bëhet në nivel vendor. Në këndvështrimin e ShBSh, këto
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e zbatimit të legjislacionit mjedisor do të bëhet në nivel vendor. Në këndvështrimin e ShBSh, këto

Në këndvështrimin e ShBSh, këto funksione nuk mund të vazhdojnë të jenë
32
po njësoj të pafinancuara edhe 7 vjet pas reformës territoriale. Qeveria
duhet të vendosë detyrimin e buxhetimit dhe zbatimit të mjedisit në Sistemin
e Planifikimit të Integruar dhe bashkitë të buxhetojnë burime njerëzore,
investime dhe aktivitete për këto shërbime.
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6.8

Bujqësia dhe zhvillimi rural

Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural rregullohen
në ligjin 135/2015 në nenin 26 i cili liston kompetencat specifike në këtë
drejtim si më poshtë:
-

Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së
ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së
përcaktuar me ligj.

-

Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore e të kategorive
të tjera të resurseve, si toka të pafrytshme etj., sipas mënyrës së
përcaktuar me ligj.

-

Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor të informacionit dhe
këshillimit bujqësor e rural, sipas legjislacionit në fuqi.

-

Krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve për
bujqësinë e zhvillimin rural, të financuara nga buxheti lokal dhe/ose
me bashkëfinancim nga të tretët, duke garantuar akses të balancuar
gjinor.

Këto kompetenca janë të shprehura dhe në programin buxhetor ku bashkia
planifikon shpenzimet kryesisht në 3 drejtime kryesore: a) menaxhim i
infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit; b) shërbime bujqësore, inspektim dhe
mbrojtje e konsumatorit; c) administrimi i pyjeve.
Grafiku 10, më poshtë paraqet një panoramë të transferues specifike në vitin
2021 ku ka një rritje me 10% në fushën e administrimit të pyjeve dhe 5.6% në
fushën e ujitjes dhe kullimit.
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Grafiku 10, më poshtë paraqet një panoramë të transferues specifike në vitin 2021 ku ka një rritje me
10% në fushën e administrimit të pyjeve dhe 5.6% në fushën e ujitjes dhe kullimit.

Transferta në fushën e pyjeve dhe ujitjes dhe kullimit

Grafiku 10. Transferta
e pyjevenë
dhe
ujitjes dhe
kullimit.
Grafikunë
10.fushën
Transferta
fushën
e pyjeve
dhe ujitjes dhe kullimit.

Pavarësisht kësaj rritje, shpenzimet e këtij funksioni si % e totalit të
shpenzimeve të bashkive janë të papërfillshme. Në 26 bashki të marra në
konsideratë24 vetëm Bashkia Këlcyrë ka buxhetuar 6.6% ndërsa bashkitë e
tjera ndërmjet fashës 0%-1.5%.
Raporti i Komisionit Evropian për 2021 thekson se proçesi i regjistrimit të
fermave vazhdon të shënojë progres të limituar edhe pse ishte planifikuar
se ky proçes do të mbyllej në 2021.  Megjithëse ky proçes është totalisht i
menaxhuar nga Ministria e Bujqësisë, përfitimet janë në nivel vendor dhe
zhvillimin rural. Qeveria vendore, në përgjithësi nuk ka shumë kompetenca
në fushën e bujqësise. Shërbimi i ekstensionit ose këshillimit për fermerët ku
pushteti vendor do të luanë një rol kyç është i papërfillshëm dhe vazhdon të
jetë i centralizuar.
Qeveria vendore vazhdon dhe sot të mos buxhetojë një sërë funksionesh të
deleguara. Nga vlerësimi i shpenzimeve buxhetore sipas natyrës ekonomike
24 Himarë, Kamëz, Këlcyrë, Klos, Kolonjë, Kurbin, Libohovë, Librazhd, Malësi e Madhe,
Mallakastër, Mat, Memaliaj, Skrapar, Has, Dropull, Delvinë, Cërrik, Bulqizë, Belsh, Tepelenë,
Shkodër, Roskovec, Pustec, Pukë, Patos, Finiq.
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funksione si “Ndërgjegjësimi mjedisor” apo “Programi për mbrojtje e natyrës”
vazhdojnë të jenë dhe sot me buxhet 0. E njëjta situatë paraqitet dhe për
llogarinë ekonomike të lidhur më fushën e bujqësisë. Gjatë 2021 ka pasur
sërish rritje të financimit prej buxhetit në nivelin vendor në masën prej +22%
krahasuar me 2020, por në pak raste referohet përmirësim i cilësisë së
shërbimit apo zgjerim i mbulimit me të.
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7. Performanca Buxhetore e
Njësive të Qeverisjes Vendore
për vitin 2021
7.1

Buxheti i bashkive nga qeveria qëndrore
për vitin 2021

Për vitin 2021, transfertat në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore
ishin:

1.

Transferta e pakushtëzuar e cila përbëhet nga:
a) Pjesa e Përgjithshme që rezulton nga zbatimi i pikës 2 të nenit 23 të
Ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, i
cili përcakton se madhësia e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2021
është jo më pak se 1% e prooduktit të brendshëm bruto dhe jo me pak
se ajo e vitit 2020, ndërkohë mbështetur në Produktin e Brendshëm
Bruto të afektuar nga situata Covid-19, transferta do të ishte rreth 1.4
miliard lekë më pak dhe
b) Pjesa Sektoriale prej 7,85 miliard lekë nga shtesa që rezulton si
pasojë e zbatimit të pikës 3 të nenit 95 të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015,
“Për Vetëqeverisjen Vendore”, për përfundimin e periudhës tranzitore
për financimin me transferta specifike të funksioneve të decentralizuara
nga ky ligj, dhe zbatimi i pikës 4 të nenit 23 të Ligjit 68 datë 27.04.2017
“Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” që rregullon konvertimin e
transfertave specifike për funksionet e decentralizuara rishtazi në nivel
vendor në transfertë të pakushtëzuar sektoriale.
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2.

Transferta specifike prej 500 mlionë lekë për mbrojtjen civile është
shpërndarë me një formulë e cila bazohet në peshën specifike që zë
buxheti i çdo bashkie ndaj totalit të buxhetit të të gjitha bashkive.

Ecuria e zbatimit të buxhetit të Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV)
përgjatë vitit 2021 është karakterizuar nga një trend pozitiv si nga krahu i të
ardhurave dhe nga ai i shpenzimeve. Kjo ecuri ishte e brenda pritshmërive të
përgjithshme për një zbutje të efekteve negative nga dy fatkeqësitë natyrore
që goditën vendin tonë në mënyrë të njëpasnjëshme gjatë fundit të vitit 2019
(tërmeti i 26 Nëntorit 2019) dhe fillimit të vitit 2020 (pandemia COVID-19) në
ekonominë e vendit.
Tabela 1
në milionë lekë
Ndryshimi
Krahasimi
2021 fillestar 2021 fakt vs.
vs. 2021 fakt
2020 fakt
(në %)
(në %)

Emërtimi

2020
Fakt

2021
Fillestar

2021
Fakt

Te ardhurat tatimore
vendore

21,975

25,426

26,666

104.88%

21.35%

Shpenzimet vendore
(total)25

51,626

56,826

52,583

92.53%

1.85%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, www.financa.gov.al

Siç evidentohet qartë në Tabelën 1, të ardhurat faktike nga taksat për vitin
2021 rezultuan me rreth 1.2 miliardë lekë ose 4.9% më shumë se plani fillestar
i po të njëjtës periudhë. Nëse do ta krahasonim me të njëjtën periudhë
të vitit 2020, të ardhurat e realizuara nga taksat për vitin 2021 rezultojnë
me një rritje të konsiderueshme prej rreth 4.7 miliardë lekë ose 21.4% më
shumë. Gjithsesi ky nivel i pritshëm nuk u arrit, pasi niveli faktik i të ardhurave
tatimore vendore regjistroi rreth 22 miliardë lekë, ose 1 miliardë lekë më pak
se i plani i rishikuar për këtë periudhë.

25 Në këtë zë përfshihen dhe shpenzimet e kryera nga 12 Këshillat e Qarqeve
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Nga ana tjetër, shpenzimet vendore për vitin 2021 rezultuan me një rritje
të lehtë prej 1.85% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Kjo ecuri
krahasimisht e ngadaltë me atë të të ardhurave nga taksat, thellohet akoma
dhe më shumë nëse do krahasohej me planin fillestar të shpenzimeve për
vitin 2021 ku vërehet një mos-realizim prej 7.5% ose 2.3 miliardë lekë më pak.
Në vijim, do të prezantohet ecuria faktike e treguesve buxhetorë 2021 për
NJQV duke ofruar dhe një krahasim me ecurinë e vitit të mëparshëm.

7.2

Burimet financiare

Burimet financiare totale të qeverisjes vendore deri në fund të vitit 2021
regjistruan një vlerë prej 59.6 miliardë lekë, në rritje të konsiderueshme prej
14.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Tabela 2. Burime financiare të NJQV sipas kategorive (në lekë)
Diferenca
(absolute)

2020 Fakt

2021 Fakt

Të ardhurat e veta

24,193,380,087

29,655,841,209

Transferta e
Pakushtëzuar dhe
Specifike

25,559,999,936 27,239,821,876

Taksat e Ndara

2,263,355,534

Totali

52,016,735,558 59,590,570,156 7,573,834,598

2,694,907,071

Diferenca
(në %)

5,462,461,122

22.58%

1,679,821,940

6.57%

431,551,537

19.07%
14.56%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Portali i Financave Vendore
www.financatvendore.al

Sikurse evidentohet nga Tabela 2, të ardhurat nga burimet e veta janë faktori
kryesor i kësaj rritjeje duke rezultuar me rreth 5.4 miliardë lekë më shumë
se e njëjta periudhë e vitit 2020 ose me një rritje prej 22.6%. Ndërkohë që
transferta e pakushtëzuar dhe specifike vijon të ketë rritje përgjatë kësaj
periudhe, duke shënuar një rritje prej 1.7 miliardë lekë ose rreth 6.6% më
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shumë se viti 2020. Ndërkohë që të ardhurat nga taksat e ndara u rritën me
rreth 14.6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020.

7.3 Ecuria e të ardhurave nga burimet e veta vendore
sipas NJQV
Të ardhurat nga burimet e veta vendore (taksa dhe tarifa vendore, veprimtari
me asete dhe të tjera) regjistruan një vlerë prej rreth 29.6 miliardë lekë, me
një rritje prej rreth 22.3% në terma vjetorë, ose rreth 5.4 miliardë lekë më
shumë nga niveli i regjistruar në vitin e mëparshëm (Tabela 3).
Sipas kategorive përbërëse, performanca pozitive e të ardhurave nga burime
të veta është përcaktuar kryesisht nga kontributi i të ardhurave nga taksat
(+19.6%) dhe tarifat (+24.6%) vendore në këtë periudhë. Në zërin e të ardhurave
nga taksat, vërehet që ndikimin më të madh në këtë rritje e kanë dhënë taksa
e ndikimit në infrastrukturë (+1,5 miliardë lekë) dhe taksa e ndërtesës (+777
milionë lekë). Ndërkohë që rritja e të ardhurave nga tarifat është kushtëzuar
kryesisht nga performanca pozitive e të ardhurave nga tarifat e shërbimeve
publike vendore (+614.8 milionë lekë) dhe nga të ardhurat nga tarifat për
shërbimet administrative dhe të tjera (1.3 miliardë lekë). Ky trend pozitiv
mund të shpjegohet me situatën më të favorshme të pandemisë COVID-19
përgjatë 2021 si dhe me përmirësimet administrative në shumicën e bashkive
të marra në analizë.
Nëse krahasojmë diferencat në të ardhurat prej taksave, tarifave dhe të
ardhurave të tjera për vitin 2021 me vitin 2020 rezulton se 50 nga 61 bashki,
kanë arritur që të kenë një performancë pozitive të të ardhurave për këtë
periudhë, ndërkohë që 11 bashkitë e mbetura kanë pasur një performancë
negative në këtë drejtim. Kontributin kryesor në këtë rritje e japin Bashkitë e
cilësuara si “të mëdha”: Bashkia Tiranë (+2.9 miliardë lekë), Bashkia Durrës
(+446.2 miliardë lekë), Bashkia Vlorë (+244.9 milionë lekë) e Bashkia Korçë
(+154.8 milionë lekë). Nga ana tjetër, performanca negative i atribuohet
më shumë bashkive të ashtuquajtura “të vogla” si p.sh. Bashkia Vorë (-13.9
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Tabela 3. Të ardhurat nga burimet e veta sipas kategorive (në lekë)
2020

2021

Diferenca
(absolute)

Diferenca
(në %)

15,019,737,275

17,972,053,968

2,952,316,692

19.7%

387,976,057

388,404,555

428,498

0.1%

4,347,227,665

5,164,837,482

817,609,816

18.8%

543,705,957

583,939,584

40,233,627

7.4%

3,803,521,708

4,580,897,898

777,376,189

20.4%

0

0

0

0.0%

94,722,927

186,414,022

91,691,095

96.8%

7,929,619,320

9,455,794,488

1,526,175,168

19.2%

Taksa mbi
transferimin e
pronësisë së
paluajtshme

568,021,438

703,801,123

135,779,685

23.9%

Taksa e tabelës

306,534,160

331,002,731

24,468,572

8.0%

Emërtimi
Te ardhurat nga
Taksat
Taksa e tatime mbi
biznesin e vogël
Taksa mbi pronën
Taksa mbi tokën
bujqësore
Taksa e ndërtesës
Taksa mbi tokën
urbane
Taksa e hotelit
Taksa e ndikimit në
infrastrukturë

1,385,635,708

1,741,799,566

356,163,859

25.7%

Të ardhura nga
Tarifat

8,846,583,458

11,022,085,847

2,175,502,388

24.6%

Të ardhura nga
tarifat e shërbimeve
publike vendore
(pastrimi, gjelbërimi
etj.)

4,338,501,027

4,953,357,991

614,856,964

14.2%

Të ardhura nga
tarifat e shërbimeve
për zënien e
hapësirave publike

1,156,722,492

1,432,501,153

275,778,661

23.8%

Të ardhura nga
tarifat për shërbimet
administrative dhe
të tjera

3,351,359,939

4,636,226,702

1,284,866,763

38.3%

Huamarrja vendore
neto

21,093,882

65,429,342

44,335,460

210.2%

Të ardhura vendore
të tjera

305,965,472

596,272,052

290,306,580

94.9%

24,193,380,087

29,655,841,209

5,462,461,121

22.6%

Të tjera

Totali

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Portali i Financave Vendore
www.financatvendore.al
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milionë lekë), Bashkia Peqin (-10.3 milionë lekë), Bashkia Delvinë (-6.4
milionë lekë) dhe Bashkia Fushë Arrëz (-1.6 milionë lekë)
Në vijim, do të marrim në analizë ecurinë e mbledhjes së taksës së ndërtesës
dhe taksës së ndikimit në infrastrukturë për 61 Bashkitë e marra në analizë.
Për vitin 2021, rezulton se 42 Bashki kanë përformuar pozitivisht në
mbledhjen e taksës së ndërtesës, ku spikasin Bashkia Tiranë (+399.7 milionë
lekë), Bashkia Durrës (+144.4 milionë lekë), Bashkia Vlorë (74.7 milionë lekë)
dhe Bashkia Lezhë (+24.1 milionë lekë). Në terma relativë vlen të përmenden
Bashkia Mallakastër (+296.9%) dhe Bashkia Selenicë (+149.2%) të cilat kanë
pësuar një rritje drastike të të ardhurave nga kjo taksë. Kjo ecuri pozitive e
vërejtur gjatë 2021, i atribuohet në tërësi aplikimit të taksimit sipas vlerës,
përmirësimeve administrative si dhe përmirësimit të situatës së pandemisë
COVID-19 gjatë vitit 2021. Në kontrast me këtë trend pozitiv, 19 Bashki nga 61
të tilla rezultuan me të ardhura në rënie krahasuar me vitin 2020, ku bie në
sy Bashkia Krujë (-14.5 milionë lekë), Bashkia Kukës (-3.9 milionë lekë) dhe
Bashkia Lushnjë (-3.1 milionë lekë).
Lidhur me ecurinë e të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë
performanca pozitive e vërejtur përgjatë vitit 2021 i atribuohet më së shumti
Bashkive Tiranë (+907.8 milionë lekë), Kamëz (+184.5 milionë lekë), Himarë
(+172 milionë lekë), Durrës (+99.9 milionë lekë) dhe Korçë (90.7 milionë lekë).
Ndërkohë që evidentohen një numër bashkish si Bashkia Sarandë (-58.2
milionë lekë ose -51.1%), Bashkia Elbasan (-44.2 milionë lekë ose -39.2%) dhe
Bashkia Vlorë (-19.2 milionë lekë ose -9.6%) të cilat kanë performuar dobët
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo mund të shpjegohet
me faktin se të ardhurat nga kjo taksë janë të varura ekskluzivisht nga kërkesa
për leje ndërtimi si dhe nga miratimi i tyre nga NJQV, ç’ka e bën këtë taksë jo
fort të parashikueshme dhe për rrjedhojë me karakter të ç’rregullt. Duke qënë
se për disa nga Bashkitë e marra në analizë, të ardhurat nga kjo taksë kanë
një përpjesë të rëndësishme në totalin e të ardhurave nga taksat vendore,
duhet që këto Bashki të jenë të kujdesshme në planifikimin e të ardhurave
nga kjo taksë në periudhat afatmesme në mënyrë që të mos hasin situata
të “parashikimeve tejet optimiste” që mund të konkretizojnë mundësinë e
55

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI 2021
krijimit të detyrimeve të prapambetura në krahun e shpenzimeve buxhetore
të tyre.

7.4

Shpenzimet e Njësive të Qeverisjes Vendore

Në kahun e shpenzimeve të kryera nëpërmjet burimeve të veta26, performanca
e 61 bashkive në total për vitin 2020 në vlerën 52.2 miliardë lekë të njëjtin
trend rritës të të ardhurave, krahasuar me një vit më parë, ku në vlerë absolute
kemi një diferencë pozitive prej rreth 860 milionë lekë, ose 1.68% më shumë
se e njëjta periudhë e vitit 2020. Pavarësisht këtij trendi pozitiv, shpenzimet
kapitale nga burimet e veta kanë pësuar një rënie me rreth 1.8 miliardë lekë
ose 13.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020.
Tabela 4. Shpenzimet e NJQV nga burimet e veta (në lekë)
Fakt
2020

Fakt
2021

Diferenca
(absolute)

51,307,466,420

52,167,376,349

859,909,929

1.68%

Paga dhe sigurime

22,194,705,566

23,926,557,986

1,731,852,420

7.80%

Operative dhe të
tjera

16,484,250,055

17,361,198,466

876,948,411

5.32%

12,628,510,799

10,879,619,897

-1,748,890,902

Shpenzime nga
burimet e veta

Kapitale

Diferenca
(në %)

-13.85%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Portali i Financave Vendore
www.financatvendore.al

Ecuria e shpenzimeve sipas Njësive të Qeverisjes Vendore
Nga analizimi i të dhënave për shpenzimet totale të kryera nga 61 bashkitë
në vitin 2021 (krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020), konstatohet
një performancë në tërësi pozitive ku 54 nga 61 Bashki kanë shpenzuar më
shumë në vitin 2021 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga
7 Bashkitë e evidentuara të cilat kanë një performancë negative në këtë
26 Këtu përfshihen të ardhurat nga taksat dhe tarifat, taksat e ndara dhe transferta e
pakushtëzuar dhe specifike
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drejtim, spikat Bashkia Tiranë me -2.3 miliardë lekë dhe Bashkia Rrogozhinë
me -105.3 milionë lekë krahasuar me vitin 2020, pavarësisht faktit që të dyja
këto Bashki kanë performuar pozitivisht në kahun e të ardhurave gjatë vitit
2021 krahasuar me vitin 2020. Vlen të theksohet gjithashtu se Bashkia Tiranë
ka peshën më të madhe të performancës negative në totalin e shpenzimeve
kapitale të 61 Bashkive për vitin 2021 me 3 miliardë lekë më pak se viti 2020.

7.5

Detyrimet e Prapambetura të NJQV

Nga të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, vërehet
se në fund të vitit 2021, totali i detyrimeve të prapambetura të NJQV arrin
6.5 miliardë lekë, duke shënuar njëkohësisht një ulje prej 446.2 milionë lekë
krahasuar me vitin 2020. Gjithsesi, performanca e 61 bashkive në këtë aspekt
është mikse, ku referuar të dhënave zyrtare vërehet se 18 prej 61 bashkive e
kanë shtuar vlerën e detyrimeve të prapambetura ku spikasin Bashkia Durrës
(+121.4 milionë lekë), Bashkia Fier (+104.6 milionë lekë), Bashkia Malësi e
Madhe (+98.9 milionë lekë) dhe Bashkia Belsh (+86.3 milionë lekë). Nga ana
tjetër, vërehet një ecuri pozitive në shlyerjen e detyrimeve të prapambetura
nga Bashkia Vorë (-187 milionë lekë), Bashkia Tiranë (-108.6 milionë lekë),
Bashkia Vlorë (-141.4 milionë lekë), Bashkia Roskovec (-126.3 milionë lekë)
dhe Bashkia Himarë (-47.5 milionë lekë). Vlen të përmendet fakti që Bashkia
Këlcyrë dhe Bashkia Patos për të dytin vit rradhazi nuk krijojnë asnjë detyrim
të prapambetur ndaj palëve të treta.
Në analizën e komponentëve kryesorë të detyrimeve të prapambetura të
evidentuara deri në fund të 2021, vërehet se më shumë se gjysmën e totalit
të detyrimeve të prapambetura e zënë detyrimet ndaj palëve të treta për
projekte të investimeve publike (3.6 miliardë lekë). Ndërkohë që detyrimet
që burojnë nga shërbimet e kryera nga palë të treta si dhe për vendime
gjyqësore kapin 719.6 milionë lekë dhe 579.5 milionë lekë respektivisht. Në
zërin “Të tjera”, me një total prej 972.6 milionë lekë, pjesën dërrmuese e zënë
detyrimet e prapambetura të energjisë elektrike të NJQV ndaj OSHEE sh.a.
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Në raport me shpenzimet faktike të kryera nga 61 Bashkitë nga burimet
e veta, evidentohet se 15 nga 61 Bashkitë e marra në analizë ndodhen në
situatën e Vështirësisë Financiare të përcaktuar në nenin 56 të ligjit nr.68 datë
27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, duke qënë se detyrimet
e prapambetura të tyre e tejkalojnë kufirin e 25% të shpenzimeve vjetore.
Ndërkokë që Bashkia Vorë (123.4%) dhe Bashkia Kavajë (81%) përmbushin
kriterin e gjendjes së vështirësisë serioze financiare të përcaktuar në nenin 57
të ligjit të sipërcituar, pasi detyrimet e tyre të prapambetura zënë mbi 80% të
shpenzimeve vjetore për vitin 2021.
Referuar të dhënave zyrtare, Bashkia Vorë pjesën më të madhe të
detyrimeve të prapambetura i ka akumuluar ndaj palëve të treta për projekte
të investimeve publike (420.4 milionë lekë). Ndërkohë që Bashkia Kavajë
pjesën më të madhe të detyrimeve të prapambetura i shënon në zërin “Të
tjera” në shumën 517.7 milionë lekë, ku thuajse 90% e këtij zëri përbëhet nga
detyrimet e prapambetura për energjinë elektrike ndaj OSHEE sh.a.. Për këto
dy bashki, në këtë nen parashikohen hapat vijues për të mundësuar daljen
nga situata e vështirësisë serioze financiare:
“...Ministria e Financave, me marrjen e njoftimit nga kryetari i njësisë së
vetëqeverisjes vendore ose kur e konstaton vetë, i propozon Këshillit të
Ministrave masat për daljen nga situata e vështirësisë serioze financiare. Në
këtë rast, Këshilli i Ministrave vendos:
a) të japë mbështetje financiare në formën e ndihmës apo huas, duke
përcaktuar edhe planin për daljen e njësisë së vetëqeverisjes vendore
nga situata e vështirësisë serioze financiare, si dhe planin e kthimit të
shumës së dhënë;
b) të mandatojë Ministrinë e Financave për të negociuar ristrukturimin e
borxheve dhe të detyrimeve të papaguara;
c) të shpallë njësinë e vetëqeverisjes vendore në mbikëqyrje financiare
dhe të autorizojë Ministrinë e Financave si mbikëqyrës financiar të saj,
duke respektuar rigorozisht këto kushte:
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i)

njësia e vetëqeverisjes vendore nuk mund të marrë asnjë vendim
që mund të çojë në shtimin e detyrimeve të saj financiare;

ii) njësia e vetëqeverisjes vendore nuk mund të vendosë shërbime të
reja publike, të themelojë sipërmarrje publike apo çdo institucion
tjetër;
iii) njësia e vetëqeverisjes vendore nuk mund të shlyejë asnjë
detyrim financiar, të krijuar para shpalljes së rastit të vështirësisë
financiare, përveç detyrimeve të përcaktuara shprehimisht në
planin e rehabilitimit financiar.”
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8. Numri i Punonjësve të NJQV
Gjatë vitit 2021, sipas sistemit informatik financiar të Qeverisë (SIFQ), numri
total i punonjësve faktikë për 61 njësitë e qeverisjes vendore rezultoi 34,804
punonjës. Krahasuar me vitin 2020, evidentohet një rritje me 757 punonjës
më shumë. 39 nga 61 bashki të marra në analizë kanë shtuar numrin e
punonjësve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ku spikasin
veçanërisht Bashkia Tiranë (+333 punonjës), Bashkia Kamëz (+113 punonjës)
dhe Bashkia Durrës (+67 punonjës). Nga ana tjetër, vërehen bashki që kanë
një trend në zbritje të numrit të punonjësve, ku veçohen Bashkia Rrogozhinë
(-67 punonjës), Bashkia Librazhd (-55 punonjës) dhe Bashkia Pogradec (-45
punonjës).
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9. Sfidat e bashkive dhe efekti në
rënie i pandemisë për vitin 2021
Gjatë vitit 2021 efeket e pandemisë u ndjenë së shumti në 6 mujorin e parë
të 2021. Kjo për faktin e inercisë nga shtrirja dhe ndikimi i efektit gjatë vitit
2020 por, edhe nga dinamika e pandemisë kryesisht gjatë 6 mujorit të pare
të vitit 2021.
Por, rënia e efektit të pandemisë u shoqërua me hapjen e ekonomisë në vend,
reduktimi i kufizimeve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar krijuan premisa të
mira për shërimin dhe rigjallërimin e ekonomisë edhe në nivel vendor.
Bashkitë tejkaluan sfidat adminitrative, politizimin e reagimit nga emergjencat,
shumë problem me kufizimet morën zgjidhje, besimi i qytetareve u rrit,
biznesi vendore levizi me guzim drejtë hapjes dhe tregjeve.
Kështu, kjo situatë solli që gjatë 2021 edhe të ardhurat edhe shpenzimet
vendore shënuan rritje siç tregohet edhe në analizën financiare të bashkive
për vitin 2021 në këtë raport.
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Aneks A: Ndryshimi i transfertës në
harkun kohor 2020-2021
Buxheti i bashkive sipas transfertave specifike, në mijë lekë
2020
15913043

16113043

1,26%

Shtesë nga Kuvendi,
“Transfertë e pakushtëzuar
për vitin 2020”

200000

250000

25,00%

519441

519442

0,00%

Ndarë me formulë për
personelin mësimor

4039238

4039238

0,00%

Për stafin mbështetës

1034504

1076195

4,03%

Arsimi parauniversitar

475376

489637

3,00%

Mbrojtja nga zjarri

1149114

1220539

6,22%

131313

131313

0,00%

Administrimi i pyjeve

318440

350284

10,00%

Rruget

520992

520992

0,00%

Ujitja dhe Kullimi

856538

907318

5,93%

32000

32000

0,00%

200000

250000

25,00%

0

500000

100,00%

25390000

26400000

3,98%

Mbrojtja sociale
Trasfertat
e pakushtëzuara
sektoriale

Diferenca
(në %)

Transferta e pakushtëzuar
e përgjithshme

Konviktet e arsimit
parauniversitar
Arsimi
parashkollor

2021

Klubet shumësportëshe
“Partizani dhe “Studenti”
Shtesë nga Kuvendi
“Transfertë e pakushtëzuar
sektoriale për investime
në rrugë”
Mbrojtja civile
TOTALI
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Aneks B: Rekomandime mbi Projekt
Buxhetin e Shtetit për vitin 2021
Drejtuar:

Komisionit të Ligjeve, Kuvendi i Shqipërisë

Propozimi: Buxhet më të madh për bashkitë për shërbimet publike vendore
dhe fond të veçantë për përballimin e pandemisë dhe rikuperimin
e ekonomisë vendore.
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë që nga viti i krijimit në 1993, mbron
demokracinë vendore dhe decentralizimin, punon dhe avokaton në mbrojtje
të interesave të pushtetit vendor të nivelit të parë siç janë bashkitë, dhe nxit
përmirësimin e shërbimeve publike sasiore dhe cilësore në nivel vendor.
ShBSh ndjek me vëmendje dhe angazhim reformat e qeverisë në pushtetin
vendor, inkurajon përmirësime të vazhdueshme dhe qëndrueshme. Po
me kaq vullnet e vëmendje ndjekim edhe zhvillimin e vetë bashkive, dhe
inkurajojmë ato drejt një performance më të mirë dhe më llogaridhënëse
ndaj komunitetit.
Ne njohim dhe pranojmë që situata ekonomike e vendit tonë nuk është
në nivelet e kërkuara, qoftë për arsye të politikave, por edhe për arsye të
fenomeneve si tërmeti dhe pandemia e Covid-19. Pra, kuptojmë që është një
periudhë apo vit i vështirë në dimensionin e buxhetit në tërësi dhe buxhetit
vendor në veçanti. Nga ana tjetër, njohim shumë mirë edhe nevojat reale që
ka sot pushteti vendor për mjete financiare.
Sot 61 bashkitë dhe 340 njësitë administrative kanë më shumë se kurrë
përgjegjësi, funksione dhe llojshmëri shërbimesh administrative dhe publike,
për të cilat ju nevojitet mbështetje serioze me buxhet nga transferta
qeveritare. Ministria e Financave dhe Ekonomisë na ka prezantuar një projekt
– buxhet për pushtetin vendor për vitin 2021.
Buxheti i vitit 2021 është thuajse i njëjtë me atë të vitit 2020 (18.000 Transfertë
e pakushtëzuar dhe 7.640 për funksionet e reja).
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Transferta e pakushtëzuar e cila përbëhet nga:
a) Pjesa e Përgjithshme 18.2 miliard lekë
b) Pjesa Sektoriale prej 7,85 miliard lekë
Transferta specifike prej 500 mlionë lekë për mbrojtjen civile.
Ne jemi perfshirë në procesin e konsultimit në Këshillin Konsultativ dhe kemi
dhënë disa mendime racionale në shërbim të bashkive, por pa kompromentuar
buxhetin qëndror, për një buxhet që t’i përgjigjet sa mundet nevojave reale
nëpër të 61 bashkitë e vendit. Por a mundet bashkitë të përmbushin një gamë
kaq të madhe për përgjegjësitë, funksionet dhe shërbimet me këtë buxhet
nga qeveria që është vetëm 1% e PPB?
Referuar kontekstit dhe rrethanave nga terreni i njohur mirë, ShBSh nga
pikëpamja teknike dhe profesionale konkludon se qeveria qendrore duhet të
rrisë buxhetin për pushtetin vendor nga të ardhurat kombëtare.
Rekomandime specifike dhe implikime financiare:
1- Buxheti nga transferta e pakushtëzuar. Shoqata e Bashkive mbështet
qëndrimin se transferta e pakushtëzuar duhet të rritet në të paktën
2% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. (edhe pse mirëkuptojmë që ky
vit paraqet vështirësi, por objektivi mbetet konstant).
2- Transferta sektoriale. Pjesa sektoriale e transfertës së pakushtëzuar
ka pësuar rritje jo domethënëse për 2021, por sërish nuk i përgjigjet
nevojave dhe realitetit për një minimum standardi në cilësi dhe sasi
shërbimi. Ky buxhet duhet të jetë pjesë integrale e tërë transfertës së
pakushtëzuar.
3- Tatimi mbi të ardhurat personale. Gjatë 2020 kemi konstatuar se
në bashki ka filluar transferimi i fondit nga ndarja e tatimit mbi të
ardhurat personale (2%). Ne i kërkojmë qeverisë që kjo të shtrihet
në të gjitha bashkitë për vitin 2021 dhe transferimi i kësaj shume të
bëhet edhe për periudhën që nga momenti që ka hyrë në fuqi ligji.
4- Borxhi dhe vështirësitë financiare. Referuar të dhënave dhe diskutimet
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e kohëve të fundit shumë bashki janë në vështirësi financiare. Një
nga shkaqet është borxhi aktual vendor arrin në vlerën e 8.5 miliardë
lekëve. Rekomandimi ynë që me fillimin e reformës territoriale ka
qenë dhe mbetet sërish ideja se ky borxh i akumuluar të merret
përsipër nga qeveria qendrore duke i lehtësuar bashkitë, veçanërisht
në këtë situatë për të cilën bashkitë kanë më shumë nevojë se kurrë.
5- Renta minerare. Bashkitë mbeten të diskriminuara nga pjesa e fondeve
që përfitojnë nga kjo taksë, edhe nga aspekti administrativ edhe nga
niveli i saj që sot është vetëm 5% në favor të bashkive. Rekomandimi
ynë mbetet që përqindja e rentës minerare për pushtetin vendor të
jetë në nivelin e para vitit 2013, në 25% si fasho më minimaliste, dhe
deri në 35% fasho optimale, dhe ideale do ishte ndarja 50% me 50%.
Kjo do të rriste shumë autonominë financiare të bashkive nga ku
përfitohet renta.
Me iniciativën e qeverisë synohet ndryshimi i nivelit të rentës në
masën 0% për një periudhë 3-vjeçare dhe 1/3 e normës së rentës për
periudhën në vijim. Ne e mbështesim këtë lehtësim të detyrimeve
si një përkrahje nga biznesit të fushës, veçanërisht në këto kohë
të vështira sjellë nga pandemia COVID 19. Gjithsesi, ne i mbetemi
sugjerimit tonë për ndarjen e rentës me bashkitë dhe rritjen e
përqindjes së përfitimit të pushtetit vendor.
6- Taksa e pronës. Të dhënat e këtij viti kanë tregues jo pozitivë mbi të
ardhurat nga kjo taksë shumë e rëndësishme për bashkitë. Qeveria
duhet të përmbyllë përfundimisht konsolidimin e kadastrës fiskale,
pasi ende shohim vështirësi teknike në përdorimin e saj nga ana e
stafeve të bashkive.
7- Fondi i Zhvillimit të Rajoneve të parashikuara si program buxhetor
në Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Sugjerimi ynë konstant është që ky
grant i kushtëzuar me masën 70% t’u jepet direkt bashkive. Bashkitë
nuk kanë pse konkurojnë në institucione qeveritare për shërbimet e
tyre dhe investimet lokale. Qeveria qendrore të mbajë shumë prej
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30% nga ky fond për projekte kombëtare dhe rajonale me Fondin
Shqiptar të Zhvillimit.
8- Fondi për pandeminë. Qeveria duhet të ndajë për vitin 2021 një fond
të veçantë për bashkitë për parandalimin dhe përballimin e nevojave
potenciale nga ndikimi i pandemisë. Ky buxhet do ishte një burim
sigurie për bashkitë, por edhe per qytetarët në raste nevoje. Ndaj ne
sugjerojmë që nga fondi qeveritar prej 1 miliard për projekte, 35% e
këtij fondi ti dedikohet si buxhet bashkive për pandeminë.
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Belsh

Berat

Bulqizë

Cërrik

Delvinë

Devoll

Dibër

Divjakë

Dropull

Durrës

Elbasan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bashkitë

1

ransferta e pakushtëzuar
e përgjithshme 2021
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Shtesë nga Kuvendi,
“Transfertë e pakushtë-zuar
për vitin 2021”

19,106
3,412

4,848

5,352

0

2,370

0 50,678
504

1,455

24,070 112,440 28,603

0 50,797

0

40,811

9,715

689,211 15,000 28,446 209,187 56,238

848,218 15,000 22,735 172,049 48,966

81,507 10,000

215,016

416,544

193,299

66,428

1,492

97,221 38,785

0 50,199

27,374

0 25,140

Konviktet e arsimit
parauniversitar

143,620 15,000 4,595

265,670 10,000

298,960

121,058

Ndarë me
formulë për
personelin

Arsimi
parashkollor
Për stafin
mbështetës

Nr.
Arsimi
parauniversitar
33,157

18,788

1,135

1,306

9,539

2,496

1,791

4,694

0

13,987

1,235

Mbrojtja nga
zjarri

Mbrojtja sociale
0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,816 21,108

49,857

13,333

12,765

23,592

13,690

13,459

13,501

14,426

31,466 23,731

13,333

Administrimi i
pyjeve
10,385

3,372

11,641

10,157

1,798 14,353

13,611

5,020

6,323

7,754 30,288

12,193

17,421 15,095

3,212 23,932 45,598

4,469

900

8,275 14,002 14,353

4,521

2,553

1,276

10,157

4,824 15,095

7,828

9,619 28,565

5,666

895

Rrugët

Transfertat e pakushtëzuara sektoriale

Ujitja dhe
Kullimi

Transferta e pakushtëzuar për bashkitë për vitin 2021
Transfertë
specifike

16,677

26,000

1,423

3,971

6,470

4,007

1,472

3,146

5,184

8,135

2,074

Mbrojtja civile

Aneks C: Buxheti 2021 për bashkitë

1,145,549

1,274,354

126,082

324,133

657,887

294,248

123,186

248,145

406,990

565,244

183,211

Totali

Në mijë lekë
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Shtesë nga Kuvendi “Transfertë e pakushtëzuar sektoriale për investime në rrugë”

Klubet shumësportësh e “Partizani
dhe “Studenti”
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508,693

218,718

61,104 10,000

Gjirokastër

Gramsh

Has

Himarë

Kamëz

15

16

17

18

19

20 Kavajë

21

21,744

8,275

289,525 10,000

165,194

323,448

229,878

26 Krujë

27 Kuçovë

28 Kukës

29 Kurbin

60,772 10,000

24 Konispol

452,393

122,401

23 Kolonjë

25 Korçë

140,406

120,771 15,000

144,202

9,696

1,478

13,777

29,331
988

3,412

7,703

1,492

5,333

5,333

1,455

77,748

16,017

0

73,731 17,956

19,437 84,440 30,542

0 54,925 17,938

0

21,881 134,459 42,178

0 10,250

9,717 28,633

0 24,380

0

12,721 66,595 16,484

0 126,940 20,865

0

6,729

8,726

18,070 75,372 24,240

0

0

13,333

13,612

13,333

13,501

17,039

47,766

12,883

15,147

14,266

29,441

13,501

12,765

14,611

15,469

15,283

13,983

4,934 46,950

6,965

3,632

18,838 29,964

0

4,090

1,805

2,850

6,582

10,041

620

2,943

3,712

6,045

4,618

0

0

2,498

2,622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,273 159,437 40,239 10,999 34,076 26,000

216,544 15,000 6,455 65,041

22 Klos

Këlcyrë

79,240

Fushë Arrëz

14

213,504

120,908 10,000

Finiq

13

599,977

Fier

12

2,844

10,537

1,476

6,006

15,197

1,740

12,270

7,082

3,186

900

550

7,907

8,922

11,636

7,053

11,825

3,575

4,049

3,611

10,157

10,157

10,157

9,777

2,869

15,837

16,195

2,869

10,157

6,323

13,611

3,857 20,774

19,147

2,006

7,086 16,579

6,521 45,737

1,722 10,899

8,895

10,028

7,639

5,585 20,032

0

4,448

1,589

19,367

7,639

13,388

2,798

8,494 59,570

98,000

97,000

4,009

5,506

3,815

6,785

13,691

1,248

2,271

2,375

1,266

7,217

14,733

3,087

2,366

4,214

5,325

1,530

2,734

15,605

382,316

553,762

283,162

448,847

780,859

111,455

223,418

207,611

118,860

371,872

733,199

189,641

224,797

473,118

396,466

158,411

275,370

979,719
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130,815 10,000

41

361,564 15,000

100,051

174,058 10,000

112,704

35,257

43 Pogradec

44 Poliçan

45 Përrenjas

46 Pukë

47 Pustec

42 Përmet

119,715

129,143 15,000

40 Patos

Peqin

202,793

191,371

37 Mat

39 Mirditë

159,892

36 Mallakastër

105,382

299,169

35 Maliq

38 Memaliaj

296,777 10,000 4,208 44,048

34 Malësi e Madhe

9,715

1,492

3,916

39,721

0

13,676
5,527

27,727

0 37,886

0 23,986

0 118,433

6,564 20,629

0 33,329

0

21,883 43,963

0 29,332

312

12,120

4,886

6,669

7,291

4,848

4,867

12,120

15,513

4,848

12,604 50,620 17,938

0 55,554 15,029

0 73,267

2,909

9,249 129,240 30,077

403,199

5,625

0 63,860

0

33 Lushnje

41,574

9,300 89,387 26,665

278,961 15,000

Libohovë

329,841

32 Librazhd

31

30 Lezhë

0

6,904

2,962

4,071

9,548

4,757

3,902

3,574

7,577

7,463

5,942

6,773

10,319

5,268

11,382

3,157

1,145

16,227

14,899

13,501

13,853

14,082

13,858

13,981

14,947

16,180

13,333

14,426

14,947

13,333

19,327

15,006

14,266

13,333

15,766 29,860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6,329

7,138

6,766

4,289

1,798

18,662

4,365

10,157

10,157

15,136

13,611

2,877

10,157

13,611

882

11,585

5,834

3,539

309

6,408

18,293

3,400

2,869

2,869

10,157

2,877

12,539 20,303 10,899

5,845

1,453

1,100

13,557

3,300

12,383

47,221

8,645 40,057

12,868

7,304

8,142 25,057

2,881

5,806

13,167

1,747

13,611

2,877

5,158 23,000

8,826 24,003

2,732

7,925

53,000

553

1,979

2,412

1,635

7,422

2,104

2,500

4,280

3,660

1,855

4,051

6,247

5,314

4,853

9,865

5,238

779

10,968

61,937

210,871

279,989

160,082

632,081

195,244

215,292

236,820

357,398

172,755

340,307

282,073

459,826

425,808

664,290

436,638

75,886

547,869
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Selenicë

70

61

Vorë

60 Vlorë

59 Vau i Dejës

58 Dimal

57 Tropojë

56 Tiranë

55 Tepelenë

54 Skrapar

53 Shkodër

52 Shijak

51

50 Sarandë

49 Rrogozhinë

48 Roskovec

121,328

548,229

224,557

138,412

207,974

2,438,117

83,842

124,814

652,826

137,140 10,000

170,738

5,836

2,443

6,303

4,382

7,757

37,237

1,007

504

11,150

0 40,204

2,443

25,769 191,903 63,509

8,720

0 43,853

0 37,620

89,902 566,413 251,129

6,729 30,666

11,080 32,972 10,784

57,888 115,426 51,390

0 34,604

0 23,946

41,878 12,605

0 29,550

0 28,055

130,312 15,000 18,371

143,309 15,000

111,973

5,071

31,985

2,362

1,624

3,595

88,120

3,548

6,532

24,914

3,011

7,905

3,650

2,382

2,343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,765

35,381
0

0

12,765 19,190

13,459

15,146

115,013

13,858

13,978

35,474 36,164

12,765

13,333

18,268

12,765

13,333

895

6,037

6,677

882

13,152

9,955

5,098

4,356

11,409

900

4,583

2,612

1,429

1,100

6,323

13,611

6,323

10,157

7,065

2,873

10,157

2,869

12,383

484

10,157

2,696 40,000

5,661

3,736 18,929

8,646

19,628 21,640 32,000

6,111

12,543

18,580 28,318

47

2,726

0

0

3,928

162,272

229,629

1,050,193

214,218

244,106

255,172

223,208

173,982

5,544

15,172

5,823

3,076

2,993

198,892

960,681

336,381

224,474

303,145

174,653 3,806,570

1,790

2,413

17,803

3,125

2,881

6,153

2,779

3,743
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