BUXHETI 2019

2019
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019

1
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019
PERMBAJTJA
KAPITULLI I

Prioritetet e Vitit 2019.........................................................................................

fq. 3

KAPITULLI II

Buxheti i Bashkisë Patos për Vitin 2019...........................................................

fq.4

II.1

Të Ardhurat e Bashkisë Patos për vitin 2019.......................................................

fq.6

II.2

Transfertat e Pakushtezuar.........................................................................

fq.32

II.3

Transferta e pakushtëzuar sektoriale ..................................................................

fq.33

II.4

Transferta nga fondi i zhvillimit te rajoneve.......................................................

fq.34

II.5

Transfertë e kushtëzuar.......................................................................................

fq.35

II.6

Burime të Tjera Financimi-Kredi dhe Donacione...............................................

fq.35

KAPITULLI III

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2019...........................................................

fq.36

KAPITULLI IV

Programet e Zhvillimit të Qytetit .......................................................................

fq.41

Programi i Pastrimit ..........................................................................................

fq.41

Programi i Gjelbërimit dhe Varrezave Publike.................................................

fq.44

Programi i Mirëmbatjes Urbane dhe Rurale......................................................

fq.47

Rruge rurale........................................................................................................

fq.52

Rinia e Sporti........................................................................................................

fq.53

Programi i Administratës Vendore ....................................................................

fq.56

Programi i Arsimit dhe Kulturës dhe Trashegimi Kulturore..............................

fq.62

Arsimi parashkollor..............................................................................................

fq.68

Arsimi mesem.......................................................................................................

fq.69

Programi i Bujqësisë, Blektorisë , Pyjeve dhe Mjedisin .....................................

fq.71

Programi i Ujitje Kullim .....................................
Programi Infrastrukturës......................................................................................

fq.75
fq.76

Programi i Emergjencave Civile dhe MZSH .....................................

fq.85

Lista Prioritare Objekteve te Investimeve ...................................

fq.85

2
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019

KAPITULLI I
PRIORITET PËR VITIN 2019
Hyrje
Buxheti i vitit 2019 është hartuar në frymën e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021si dhe
të Planit të Investimeve Kapitale.
Buxheti i vitit 2019 është hartuar duke ruajtur traditën e krijuar tashmë dhe duke marrë në
konsideratë të gjithë mekanizmat e buxhetimit me pjesëmarrje siç janë, përcaktim i qartë i
objektivave sektoriale,vendosje e prioriteteve mbështetur në nevojat dhe kërkesat që vijnë në
mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët si dhe mbajtja në nivele optimale e raportit kosto/rezultat
duke u mbështetur në kosto reale të ofrimit të shërbimeve.
Zëri i qytetarëve në hartimin e buxhetit 2019.
Dhe gjatë këtij viti qytetarët u përfshinë në proçesin e hartimit të buxhetit, mendimi dhe
propozimet qytetare në lidhje me punën e ndjekur nga Bashkia Patos na shërbyen si bazë e mirë
për hartimin e buxhetit.
Opinionet, propozimet e qytetarëve janë marrë gjatë kontakteve të drejtpërdrejta me ta, degjesave
publike të zhvilluara në të treja Njesite Administrative Patos, Zharrëz dhe Rruzhdije, nëpërmjet
komenteve, kritikave e kërkesave të adresuara pranë administratës së Bashkisë Patos dhe
institucioneve të vartësisë si dhe nëpërmjet komunikimit në faqën zyrtare të Bashkisënë internet.
Buxheti i vitit 2019, instrument i përpjekjeve vendore për të bërë realitet të prekshëm
VIZIONIN:
“Patosi një qytet i rëndësishem me një ndikim të madh në zonë për shkak të zhvillimit të
industrisë së naftës, industrisë së lehtë dhe ushqimore, buqësisë, fermave prodhuese dhe
aktiviteteve të tjera tregetare. Qyteti rrethohet nga zona industriale dhe nga kurora e ullinjëve,
pemtoreve dhe vreshtave që veshin pjesën kodrinore. Qyteti ka një planifikim të përshtatsëem
urban ku zona industriale dhe të banuara janë të specifikuara, kanë infrastrukturë të zhvilluar
dhe mundësi për të përdorur shërbimet publike, ku monumentet natyrore dhe kulturore mbrohen
dhe zhvillohen për të krijuar më shumë mundësi për banorët që jetojnë në harmoni duke
respektuar vlerat dhe traditat me një jetë të mbushur me aktivitete sociale, kulturore dhe
sportive.”.

Prioritetet e vitit 2019
1- Zhvillim Urban
 Përmirësimi i aksesit rrugor.
 Zhvillimi i zonave periferike të qytetit.
 Krijimi i hapsirave publike dhe të gjelbëruara në qendër dhe periferi.
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KAPITULLI II
BUXHETI I BASHKISË PATOS PËR VITIN 2019
2- Zhvillim Social –Ekonomik
2.1Mbështetja e biznesit me politika fiskale për hapjen e vendeve të reja të punës.
2.2 Gjallërimi i jetës sociale dhe kulturore.
2.3 Mbështetja për krijimin e tregjeve rajonale për shitje.
3- Mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi
3.1 Menaxhimi i mbetjeve urbane
3.2 Menaxhimi i gjelbërimit të qytetit
3.4 Eleminimin e ndotjes nga ujrat e zeza
3.5Mbështetje për rehabilitimin e shesheve nga facilitetet e abandonuara të industrisë së
naftës ndër vite.
4- Zhvillimi i infrastrukturës dhe shërbimeve
4.1 Mbështetje për rehabilitimin dhe krijimin e infrastrukturës së ujit
4.2 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e kanaleve të ujrave të zeza
4.3 Mirëmbajtja urbane
4.4Ndërtim të një tregu bujqësor
4.5 Ndërhyrjen në sisitemin e kullimit,vaditjes,sistemimin e rrugëve të parcelave,
4.6Shtimin e sipërfaqeve të pyjeve nepërmjet mbjelljes së sipërfaqeve të zhveshura
4.7 Garantimin e shërbimit zjarrëfikes ne nivel lokal dhe administrimi i strukturave
përkatëse.
ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË
1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale
Strategjia e zhvillimit territorial synon të:
a) Drejtojë zhvillimin territorial bazuar në planifikimin e hapësirave të reja; përfshirëse dhe
të integruara, që do të garantojë menaxhimin dhe kontrollin e territorit duke siguruar
zhvillim urban të qëndrueshëm, zhvillim industrial dhe turizmin;
b) Koordinojë vizionin lokal dhe zhvillimin e objektivave të planifikimit urban me vizionin
dhe objektivat e përcaktuara në dokumentin kombëtar të zhvillimit të planifikimit urban
c) Vlerësojë potencialet ekzistuese dhe perspektivat territoriale;
d) Promovojë përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës lokale sipas standardeve të BE,
veçanërisht infrastrukturën e transportit për të mbështetur krijimin e një zone me aktivitet
të përbashkët ekonomik në nivel lokal dhe më sipër;
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e) Promovojë mbrojtjen e mjedisit nga ndotja dhe degradimi, gjithashtu të promovojë
rehabilitimin e zonave të ndotura në të gjitha zonat problematike të identifikuara, në
përputhje me standardet e BE;
f) Promovojë dhe mbështesë zhvillim social të shpejtë, të balancuar dhe të qëndrueshëm
brenda territorit vendor.
Hartimi i Buxhetit për vitin 2019, vijon në rrugën e nisur të të qënit pjesë e Programit Buxhetor
Afatmesëm, me një përfshirje të të gjitha institucioneve të vartësisë së Bashkisë në këtë proçes.
Bashkia Patos ka respektuar të gjitha kërkesat ligjore për hartimin dhe paraqitjen në Këshillin
Bashkiak të të gjithë dokumentave strategjikë dhe buxhetorë, duke ndjekur të gjitha hapat dhe
afatet e përcaktuara në ligj, për të siguruar një proces të plotë buxhetor.
Buxheti i vitit 2019 do të ketë në konsideratë:
 Reflektimin e politikave fiskale të aplikuara gjatë vitit 2019 dhe ndikimin e tyre në
përmbushjen e objektivave,
 Alokimin e të ardhurave për vitet në vazhdim,
 Prioritizimin e shpenzimeve kapitale sipas programeve të zhvillimit të qytetit,
 Realizimin e shpenzimeve për përmbushjen e funksioneve.
Programi financiar për vitin 2019 bazohet në analizën e kostove të programeve dhe shërbimeve
në vite dhe në objektivin për rritjen e standarteve dhe cilësisë së tyre.
Teknikat e përdorura për hartimin e buxhtit janë:
 Përgatitja e buxhetit bazuar në programe. Kjo formë kërkon një klasifikim të ri të
aktiviteteve (detyrave);
 Përgatitja e buxhetit të balancuar. Kjo formë detyron formulimin e qartë të prioriteteve në
çdo nivel organizativ.
Buxhetit i vitit 2019 konkretizon dhe konsolidon në terma financiare hapat e ndërmarra për
zbatimin e politikave të mbajtjes të pandryshuar dhe te shkuarjes drejt uljes së shpenzimeve
administrative dhe të personelit në funksion të rritjes së investimeve dhe shpenzimeve për
funksionet bazë për përmbushjen e kërkesave dhe prioriteteve të qytetarëve. Kështu:
 Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë Patos për të gjitha funksionet parashikohet në
masën 422 649 000 leke nga 382 369 000lekë qe ka qënë në vitin 2018, me një rritje në
masën 40 280 000 lekë nga krahasimi me vitin 2018.
 Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale, arrin respektivisht në 65 % me
35 % .
 Bashkia Patos vijon me politikat e saj për kryerjen e investimeve,
 Në aspektin fiskal, Bashkia me këtë buxhet synon mbajtjen e pandryshuar të taksave dhe
tarifave vendore ose me rritje të lehtë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit, si dhe
vazhdimin e politikave lehtësuese ose përjashtuese nga pagesa e taksave për kategoritë në
nevojë.
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 Synon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore duke forcuar strukturat
dhe mirëadministrimin duke rritur bazën e taksapaguesve.
 Garanton transparencën në përdorimin e fondeve publike si dhe rritjen e efiçencës dhe
efektivitetit të menaxhimit të shpenzimeve publike.
Modeli i Parashikimit Financiar për vitin 2019 mbështetet në :
 Parashikimin e Shpenzimeve; parashikimi i shpenzimeve bëhet për çdo kategori të
shpenzimeve aktuale. Çdo shpenzim parashikohet në bazë të parashikimit të personelit,
operimit dhe mirëmbajtjes dhe shpenzime të tjera;
 Parashikimin e të Ardhurave; parashikimi i të ardhuarave bëhet në të njëjtën mënyrë si
parashikimi i shpenzimeve duke ju referuar çdo takse dhe tarifë, të cilat analizohen në
hollësi;
 Treguesit e Buxhetit Total; paraqesin një gërshetim të të gjitha burimeve të financimit
dhe shpenzimeve gjatë një viti buxhetor.

II.1 TË ARDHURAT E BASHKISË PATOS PËR VITIN 2019.
Veprimtaria e Bashkisë Patos në fushën e sistemit fiskal vendor funksionon mbështetur në bazën
ligjore, si më poshtë:
Kapitulli I: Baza ligjor
- Ligji nr.139 date 17.12.2015“Për Vetëqeverisjen Vendore”,
- Ligji nr.106 date 30.11.2017“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë
30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”,
- Ligji nr.68/2017 “Per Financat e Veteqeverisjes Vendore”,
- Ligji nr9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", te nryshuar,
- Ligji nr. 9745, datë 28.05.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë
30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” ,
- Ligji nr. 9764, datë 09.07.2007 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, date 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore”,
- Ligji nr. 9931. Date 09.06.2008 “Për disa ndryshime në ligjin nr .9632, date 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore”,
- Ligji nr. 10073, datë 09.02.2009 Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632,date 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore”,
- Ligji nr. 10117, datë 23.04.2009, “Për disa ndryshime në ligjin nr.9632, date 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”,
- Ligji nr. 10146, datë 28.9.2009, “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr.9632, datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar”,
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Ligji nr. 10354, datë 18.11.2010, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9632, datë
30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", të ndryshuar,
Ligji nr. 10457, datë 21.07.2011 Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, date 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore”,
Ligji nr.9161, datë 18.12.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë
28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat “ i ndryshuar,
Ligji nr.9326, datë 6.12.2004 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438 datë
28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar”.
Ligji nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”,
Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,
Ligji nr.10081, datë 23.2.2009, ”Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë”i ndryshuar”,
Ligji nr. 10304, datë 15.7.2010, ”Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”.
Ligji nr.157/2014,”Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 "Për
taksat kombëtare", të ndryshuar”,
Ligj nr.10458, datë 21.7.2011, ”Për disa ndryshime në ligjin nr.9975, date 28.7.2008 “Për
taksat kombëtare”, i ndryshuar”.
Ligjin nr.181/2013 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për
sistemin e taksave vendore” te ndryshuar
Ligjin nr.106/2013 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për
sistemin e taksave vendore” te ndryshuar

2) Vendime dhe udhëzime:
- Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 132, datë 7.3.2018 “Për metodologjinë për
përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “Ndërtesa”, e bazës së
taksës per kategorit specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për
përcaktimin e bazës së taksës , si dhe kritereve dhe rregullave për vlersimin alternative të
detyrimit të taksës
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 505, datë 1.8.2007 “Për miratimin e Statutit të
Qendrës Kombëtare
të Regjistrimit”
- Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 10.11.2011, ”Për procedurat e ndarjes së
të ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore”
- Udhëzim i Përbashkët (Ministri i Financave dhe Ministri i Brendshëm) Nr. 655/1, datë
06.02.2007 “Për Përcaktimin e Uniformitetit të Standardeve Procedurale dhe të
Raportimit të Sistemit të taksës Vendore
- Udhëzim i Ministrit të Financave Nr.1, datë 12.1.2007 “Për përcaktimin e veprimtarive
që trajtohen si veprimtari, tregtare apo shërbimi, ambulante si dhe procedurat e
regjistrimit të tyre në organin tatimor”
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Udhëzimi i Ministrit të Financave, nr. 18, datë 23.08.2011, “Për disa shtesa dhe
ndryshime te udhezimit nr.26,
Udhezimin M.F. nr.32 date31.12.2013 “Per tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te
vogel.
Ne udhezimin nr.9/1 date 25.02.2013 te Ministrit te Financave “Per pregatitjen e buxhetit
vendor”;
Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 970, datë 02.12.2015 “Per percaktimin e
proçedurave dhe kushteve per dhenien e liçencave per tregtimin e naftes bruto dhe
nenprodukteve te saj.”
Udhezimin M.F.E nr.23 date30.07.2018 “Per Procedurat standarte të përgatitjes së
programit buxhetor Afatmesem të njesive të vetëqeverisjes vendore”.

Bashkia Patos garanton funksionimin e saj duke përfituar burime financimi kryesisht nga taksat
vendore, të miratuara sipas akteve ligjore në fuqi dhe nga taksat & tarifat vendore të miratuara
me Vendime të Këshillit Bashkiak, më konkretisht:
A.

STRUKTURA E TAKSAVE VENDORE

1. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël
3. Taksa e fjetjes në hotel
4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë
5. Taksa e kalimit të drejtës së pronësisë në pasuri të pa luajteshme
6. Taksa e Tabelës
Taksat Kombetare ose taksa te ndara
Takse kombetare ku nje % te caktuar te saje perfitojne edhe njesit e qeverisjes vendore
ndryshe quhet takse ose tatim i ndare :
1.Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve;
2. Taksa nga renta minerare
3. 2/% e të ardhurave nga tatami mbi te ardhurat personale .
B.

TAKSA E PËRKOHSHME E TREGUT

C.

STRUKTURA E TARIFAVE VENDORE
1. Tarifa e Shërbimit për Komunitetin
2. Tarifa e Pastrimit për biznesin
3. Tarifa e Ndriçimit dhe Gjelbërimit për Biznesin
8
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4. Tarifa për zënien e hapësirave publike
5. Tarifa e regjistrimit për veprimtari të ndryshme
6. Tarifa të propozuara nga Drejtoria e Shërbimeve
7. Tarifat për shërbime Urbanistike
8. Tarifat e inspektoriatit veterinar
9. Tarifa të propozuara nga Drejtoria Arsimore e Bashkisë
10. Tarifat e propozuara ma MZSH
11. Tarifat e propozuara per dhenjen me qera te aseteve te bashkise
i. Per dhenjen me qera te ndertesave.
ii. Per firmat koncensionare
12. Tarifa të shërbimit nga administrata
13. Tarifa per dhënjen në përdorim te tubacioneve nentoksore për shtrirjen e linjave
nëntoksore si energji, telefoni tv kabllor, internet
Baza e tarifës për linjat ajrore dhe nëntokësore është gjatësia lineare për kilometër e linjave
ajrore dhe nëntokësore e cila vihet në shfrytëzim nga subjekte për qëllime biznesi. Tarifa
llogaritet si detyrim vjetor i taksa paguesit duke shumëzuar bazën e tarifës (gjatësinë lineare
për kilometër) me nivelin tregues të saj. Niveli i kësaj tarife eshte: - Për linjat nëntokësore
1000 lekë/km/vit - Për linjat ajrore. 2000 leke/km/vit  Struktura pergjegjese e ngarkuar
mbledhjen e kesaj tarife - per identifikimin e linjave ekzistuese dhe atyre te reja eshte IMT për përllogaritjen e taksës së përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore eshte DPKZH per
vjeljen e saj është Drejtoria e Tatim-Taksave të Bashkisë Patos.
Në zbatim Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar; Vendimit
Keshillit Bashkise Nr.14 date 20.03.2018 “Per miratimin e taksave dhe tarifat vendore per vitin
2019-2021”, i ndryshuar ,struktura kryesore e ndjekjes dhe arketimit të të ardhurave nga taksat
dhe tarifat vendore është caktuar Drejtoria e Taksa-Tarifave ne Bashkine Patos, Njesia
Administrative Zharez , Njesia Administrative Ruzhdie. ndërkohë që ndjekja e disa prej taksave
e tarifave vendore u është besuar për ndjekje agjentëve tatimorë të jashtëm dhe të varësisë, si më
poshtë:
1. Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel.(D.P.T) nepermjet D.R.T.
2 Taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme (ZRPP)
Per planifikimin e te ardhurave per vitin 2019 jemi mbeshtetur ne realizimin e 9//Mujor te 2018
si dhe ne realitetin e sotem ekonomik me te cilin perballemi cdo dite , por sigurisht dhe totalisht
me legjslacionin fiskal ne fuqi.
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TABELA E REALIZIMIT TE TE ARDHURAVE PER VITIN 2017
SIPAS BUXHETIT

NR.

Kategorizimi sipas te
ardhurave

1

Te ardhura Tatimore
Te ardhura jo tatimore
Pagesat
SHUMA

I pritshmi I vitit
2018

132,565,000
47,531,000
2,600,000
182,696,000

Te realizuara si
9/mujor

95,865,000
37,240,000
3,215,000
136,320,000

%
Realizuar

74.1 %
78.4%
123.6%
75%

Nga te dhenat e me siperme si 9/mujor per vitin 2018 kemi realizuar afersisht 76% te planit
vjetor. Njesia Administrative Patos Patos nga 101,118,000 leke te planifikuara per vitin 2018 ka
realizuar si 9/mujor 88,361,000 leke, ose 84,4% % te planit vjetor.Njesia Administrative Zharez.
Nga 72,138,000 leke te planifikuara per vitin 2018 ka realizuar si 9/mujor 45,743,000 leke, ose
63.4 % te planit vjetor Njesia Administrative Ruzhdie. Nga 9,440,000 leke te planifikuara per
vitin 2018 ka realizuar si 9/mujor 2,216,000 leke, ose 23.5 % te planit vjetor Nga analiza e te
dhenave si 9/Mujor kemi realizuar 75% te planit vjetor mbeten per te realizuar deri ne fun te
vitit 46,376,000 leke . Nga sa me siper detyrimin me te madhe e ka taksa mbi pronen ne vleren
19,340,000 e perber nga taksa mbi ndertesen ne vleren 9,191,000 dhe taksa mbi token bujqesore
ne vleren 10,149,000 , taksa e rentes minerare, ne v;leren 17.495.000leke , tarifa e sherbimit te
pastrimit ne vleren 6.840.000 leke
Parashikimi 2019
Për vitin 2019 të ardhurat nga taksat e tarifat vendore, janë programuar në shumën 203,746,000
leke, duke e krahasuar me 2018 kemi programuar 21,050,000 leke me shume.
Parashikimi i te ardhurave me nje rritje prej 11.5% vjen si rezultat:.
- Rritjen e arkëtimit të të ardhurave nga subjektet që ushtrojnë aktivitet privat.
- Uljen e evazionit fiskal duke ulur numrin e debitorëve,
- Normën e inflacionit
- Efektet e ndryshimit të politikës në lidhje me disa taksa.
- Efektet e përmirësimeve administrative;
- Përmirësimin e kushteve të biznesit dhe thjeshtimin e procedurave tatimore,
- Përsosja e sistemit informatik në programin e taksave.
Te ndara sipas grupimeve dhe klasifikimeve buxhetore të ardhurat ndahen në:
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I

Të ardhurat nga taksat
- Të ardhurat tatimore per vitin 2019 parashikohen te arrijnë në shumën 146,290.000
leke ose 13,725,000 leke me shume se viti 2018.
- Të ardhurat nga taksat vijojnë të mbeten burimi kryesor i të ardhurave pasi përbëjnë
rreth 72% të tyre. Ato financojnë jo vetëm shpenzimet kapitale të qytetit por edhe një
pjesë të mirë të shërbimeve publike lokale pasi këto të fundit nuk arrijnë të
optimizojnë të ardhurat e gjeneruara nga tarifat e shërbimit.
Të ardhurat nga tarifat

II

Të ardhurat nga tarifat për vitin 2019 parashikohen 53,539,000 leke ose 7,248,000 leke me
shume se viti 2018, kjo vjen si rezultat i zgjerimit te sherbimit, ritjes se tarifave për shëbimet
komunitare.
III
–

Te ardhura nga dhenja me qera e prones
Për vitin 2019, te ardhura nga dhenja me qera e prones parashikohet në shumën
1,217,000 lekë ose 23,000 leke me pak se viti 2018 .

–
IV
Te ardhura te tjera
Ne grupin te ardhura te tjera perfshihet te ardhurat nga gjobat dhe pagesat per kopshte dhe
cerdhe. Ku per vitin 2019 parashikojme te realizojme 2,700,000 leke, ose 100.000 leke me
shume se viti 2018
Në vijim të këtij materiali po prezantojmë një analizë më të detajuar mbi parashikimin e të
ardhurave sipas çdo takse e tarife vendore, duke bërë më parë edhe analizën e realizimit të
pritshëm të të ardhurave për vitin 2018.
Te ardhurat nga Taksat
- Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël
Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim nga
5.000.000 deri me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të
thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.
-Shkalla tatimore
Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen
tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8
(tetë) milionë lekë, është 5 për qind. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me
qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 5 (pesë) milionë lekë, është 0 (zero) lekë në vit.”.
Këstet e parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, për vitin vijues, për
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tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 8 (tetë) milionë lekë, llogariten në bazë të
të dhënave të deklaratës tatimore të një viti më parë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës tatimore
vjetore përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave. Gjatë
periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore, këstet
tremujore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brenda datës 20 prill, për muajt:
janar, shkurt e mars; brenda datës 20 korrik, për muajt: prill,maj e qershor; brenda datës 20 tetor,
për muajt: korrik, gusht e shtator; dhe brenda datës 20 dhjetor, per periudhen e mbetur.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore, është e ngarkuar me
vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes
vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.
Per parashikimin e te ardhurave nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël
jemi mbeshtetur:
Ne Ligjin.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” te ndryshuar.
Ne Udhezimin M.F. nr.32 date31.12.2013 “Per tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te
vogel.
Ne faktin e vitit 2017, te pritshmin e vitit 2018 si dhe rezultatin e arritur si 9 /mujor per vitin
2018.
Per vitin 2019 T.th,f, biznesi Ne kete ze kemi ulje te te ardhurave ne masen 700.000 leke,kjo
vjen si rezultat rritjes se nr. te bizneseve qe kaojne pragum e te qenurit biznesi I vogel si dhe
mbylljes se nje numri te konsiderushem bieznesesh, parashikimi per vitin 2019 eshte 500.000
leke. Njesia Patos = 350.000 leke Njesia Zharez 150.000 leke
1400
1200
1000
Fakti 2017

800

I pritshmi I vitit 2018

600

Realizimi si 9/ Mujor

400

Parsh. per vitin 2019

200
0
680

1,200

268

1,300
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Taksa mbi ndërtesat
Per Planifikimin e të ardhurave nga kjo taksë jemi mbështetur ne ligjin nr. 106/2017 Për dissa
ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore ” të
ndryshuar.
Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës, që llogaritet në përputhje me metodologjinë
dhe procedurat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Nr.132 date 07.03.2018.
Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si më poshtë:
a) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim;
b) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike;
c) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi
është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuarnë
aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.
Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2019 parashikohen të realizohen në shumën 19,153,000.000
leke.
E cila eshte e perber 15,863,000 nga familjaret dhe bizneset , 2.100.000 nga debitoret
Ky parashikim mbështetet në:
- te dhenat per taksen e ndertses jane marre nga rregjistri i takses se nderteses.
- realizimin e te ardhurave si 9/mujorit te vitit 2018.
- evidentimin e subjekteve ekzistuese, saktësimin e sipërfaqeve.
- mbledhjen e detyrimeve të prapambetura.
- Duke u mbështetur persa thamë më sipër kemi këte tabele të llogaritjes te vleres
vjetore per taksesn per m2
Çmimi referues m2 * me koficentin e takses * shkallen e takses sipas VKB 35 date 27.11.2017 I
ndryshuar.
Planifikimi te ardhurave nga ndertesat paraqitet si me poshte:
Nr.

Sip/m2

Emërtimi

I. Ndërtesa për biznesin

Niveli i taksës
per m2

68.620

Shuma në
leke
7.512.000

Bashkia Patos

59,830

100

5,983,000

Njesia Administrative Zharez

14,230

100

1,423,000

1060

100

106,000

Njesia Administrative Ruzhdie
II Ndërtesa për popullatën

830.000

9.553.000

13
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019
Bashkia Patos nr. Familje 6400

443,600

14

6.210.000

Njesia Administrative Zharez nr. Familje 1704

170,400

14

2.385.500

68.400

14

958.000

Njesia Administrative Ruzhdie 684
III Debitor per taken e ndertese

2.088.000

Njesia Administrative Patos

1,293,,000

Njesia Administrative Zharez

700,000

Njesia Administrative Ruzhdie

95,000

Totai = I+II+III

19.153,000

Paraqitja grafike nga taksa e nderteses
Fakti I vitit 2017

20,000

I pritshmi I vitit 2018

15,000

Realizimi si 9/mujor

10,000

Parashikim per vitin
2019

5,000
0
13,010

16,952

7,401

19,153

Taksa mbi tokën bujqësore
Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi të taksa
paguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë atë. Taksa
mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor.
Per Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë është zbatuar neni 23 te ligjit nr. 9632 datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”,I ndryshuarUdhëzimin nr.7 datë 04.02.2003 “Për
taksën mbi tokën bujqësore”.
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Toke bujqesore sipas zyres kadastres njesia Administrative Patos
Nr.

Sip/ha
Vendndodhje
Kat. I

Niveli i taksës sipas
V.K.B

Shuma /leke

12.08

5600

67.648

1. Kat. II

142.99

4900

700.651

2. Kat. III

187.954

4200

789.812

3. Kat. IV

499.279

3600

1.797.404

4.

168.012

3000

504.036

KAT. V
5. Kat. VI

172.165

2400

413.196

6.

223.179

1800

401.722

KAT. VII
1405.659

4.674.469

SHUMA

Nga kjo siperfaqe perjashtohen per mbjellje te reja deri ne 5 vite:
Perjashtimet sipas kategorive
Kategori e katert = 1.3 ha * 3600leke/ha = 4680 leke
Kategori e peste = 1.1 ha * 3000leke/ha = 3300 leke
Kategori e dyte = 0.48 ha * 4900leke/ha = 2352 leke
Kategori e gjasht = 1.9 ha * 2400leke/ha = 4560 leke
Kategori e shtate = 0.1 ha * 1800leke/ha = 180 leke
Shuma

= 4.88 ha = 15.072 leke
Toke bujqesore te planifikuar per vitin 2018

Kategori e pare = 12.08 ha * 5600leke/ha = 67.648 leke
Kategori e dyte = 142.51 ha * 4900leke/ha = 698.299leke
Kategori e trete = 187.954 ha * 4200leke/ha = 789.812 leke
Kategori e kater = 497.979 ha * 3600leke/ha = 1.792.724.4leke
Kategori e peste = 166.912ha * 3000leke/ha =500.736 leke
15
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Kategori e gjashte = 170.265 ha * 2400leke/ha = 408.636 leke
Kategori e shtate = 158.074 ha * 1800leke/ha = 284.533.2leke
Kategori e tete = 65.005 ha * 1800eke/ha = 117.009 leke
Shuma = 1400ha, 7 dylym e 790 meter = 4.659.397
Debitore deri ne 18 muaj 1.300.000
Shuma ne leke = 5.659,000 leke

l

Toke bujqesore sipas zyres kadastres Njesia Administrative Zharez .
Nr.

Sip/ha
Vendndodhje

1.

Kat. I

1.

Niveli i taksës sipas
V.K.B

Shuma /leke

4.4

5600

24.640

Kat. II

497.3

4900

2.436.770

2.

Kat. III

1179.7

4200

4.954.740

3.

Kat. IV 48.6+339.5

388.1

3600

1.397.160

29.5

3000

88.500

4.
KAT. V

2090

8.901.810

SHUMA

Nga kjo siperfaqe perjashtohen:
1. Persona te pa afte invalid, 260 persona norma per fryme 0.3 dylym. = 3000 m2 = 78 ha.
Veprimet 78 ha * 4200 = 327.600 leke.
2. Me V.K.B. Nr.16 &17 date 29.04.2016 4.0624 ha *4200 =17.062 leke
3. Familje te cilat paguajne taksen e tokes bujqesore brenda afatit per te perfituar lehtesira
fiskale.
Jane 550 familje mesatarisht kane nga 1.5 ha te kateg. Trete.
Veprimet 550 familje *1.5ha *4200 lek/ha.*30% ulje takse =1,039,500 leke.
Perjashtimet gjithesej jane = 1,384.162leke
Parashikimi te ardhurave per vitin 2019
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kat. E pare =4.4 ha *5600 leke /ha=24640 leke
kat. E dyte =497.3ha *4900 leke /ha=2.436.770 leke
kat. E tret = 1179.7 ha*4200 leke/ha = 4.954.740leke – 1.384,162 leke =3.507.578 leke
kat. E katert = 388.1ha *3600 leke/ha = 1.397.160 leke
kat.e peste = 29.5 ha * 3000 leke/ha = 88.500 leke
Shuma e parashikuar duke zbritur edhe perjashtimet eshte = 7.454,587 leke
Debitoret deri ne 18 muaj
= 1.500.000 leke
Totali
= 8.954.587 leke

Eshte parashikuar per planifikim nga zyra e kadastres per Njesin Administrative Ruzhdie
siperfaqet e me poshtme:

Nr.

Sip/ha
Vendndodhje

2.
3.

KAT. V
Kat. VI

Niveli i taksës sipas
V.K.B

Shuma /leke

924.2

3000

2.772.600

86.8

2400

208.320

1011

2.980.920

SHUMA
1.000.000
DEBITORET
3.980.920
TOTALI
Shuma totale per token bujqesore do te jete 18,594,507leke
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Paraqitja grafike e realizimit te te ardhurave

Fakti vitit 2017
I pritshmi vitit 2018

20,000

Realizimi si 9/mujor

15,000

Parashikimi per vitin
2019

10,000
5,000
0

11,522

17,653

7,505

18,594

Parashikimi per vitin 2019 eshte ne bashkepunim me zyren e kadastres ne baze te formulareve qe
disponon kjo zyre.
Taksa mbi truallin jo hapsire publike
Per planifikimin e te ardhurave nga kjo takse jemi mbeshtetur ne nenin 23/1 te ligjit nr. 9632
datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”,I ndryshuar. sii dhe ne ankesin 2.1, që i
bashkëlidhet këtij ligji.
1. Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim
të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë
atë.
Per vitin 2019 kemi parashikuar te ardhura nga taksa e truallit si me poshte:
Nr.

Sip/m2

Emërtimi

1. Truall për njesin Administrative Patos

Niveli i taksës
në lekë

1,362,072

Shuma në
leke
11.095.000

Biznesi

733.500

12

11.007.,000

Komuniteti

628572

0.14

88.000

2 Truall për njesin Administrative Zharez

1.050.834

15.760.000
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Biznesi

1.050.834

3 Truall për njesin Administrative Ruzhdie

.12

15.760,.000

0

Biznesi

917

0
12

TOTALI

11.000
26.866,000

Paraqitja grafike e takses mbi truallin.
30,000
25,000
20,000

Fakti I vitit 2016

15,000

I pritshmi I viiti 2018
Realizimi si 9/mujor

10,000

Parashikimi per vitin 2019

5,000
0
17,235

19,220

16,220

26,866

Taksa e rregjistrimit te mjeteve te perdorura
Mbeshtetur ne ligjit nr.68/2017 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9975 date 27.07.2008
“Per taksat kombetare” te ndryshuar. Në nenin 4, pika 3 ndryshohet si më poshtë:
Taksa vjetore e mjeteve të përdorura është e vlefshme për 365 ditë dhe caktohet sipas formulës:
Cilindrata në cm3 x koeficienti fiks sipas vjetërsisë x taksa fikse për llojin e karburantit. Taksa
fikse për llojin e karburantit është 12,5 lekë për naftën dhe 10 lekë për benzinën. Koeficienti
sipas vjetërsisë së mjetit është si në shtojcën 1 bashkëlidhur këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e
tij. Mjetet me vjetërsi nga 0-3 vjet nuk janë subjekt i kësaj takse. Detyrimi për pagimin e taksës i
takon pronarit të mjetit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit
teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Pronari i mjetit, i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse
brenda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar, detyrohet të paguajë një
gjobë prej 5 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë
se 25 për qind për çdo vit. 25për qind e të ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalojnë buxhetit të
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qeverisjes vendore. Procedura e ndarjes së të ardhurave me buxhetet e njësive të qeverisjes
vendore përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar në numrin e mjeteve të
regjistruara sipas njësive të qeverisjes vendore.”.
Per vitin 2019 parashikojme :
Numri i automjete

Të ardhurat që i takojnë Pushtetit vendor
në lekë

Bashkia Patos

9,590.000

Njesia Administrative Zharez

3,252,000

Njesia Administrative Ruzhdie

860,000

Nr.

Totali

13,702,000

Paraqitja grafike te takses se regjistrimit te mjeteve .
Fakti vitit 2017

I pritshmi I vitit 2018

14,000
Realizimi si 9/mujor

12,000
10,000

Parashikimi I vitit
2019

8,000
6,000
4,000

2,000
0
9,848

13,200

10,119

13,702

Taksa mbi ndikimin e infrastrukturës nga ndërtimet e reja
Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i
ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së
ndërtimit.
Parashikimin e të ardhurave nga kjo takse eshte bere nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit
te Teritorit mbeshtetur ne kerkesat qe ka per leje ndertimi parashikohen 3.000.000.leke per vitin
2019.
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Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuri të paluajtshme
a. Baza e taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është
vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2
për qind. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.
Per parashikimin e të ardhurave nga kjo taksë kemi zbatuar nenin 28 te ligjit nr.9632 datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” Parashikojmë të realizojme 300.000 lekë
Taksë tabele
Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin tabele indetifikimi mbi 2 m2, te
trupezuara ne siperfaqen e nderteses ose brenda teritorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe dhe qe
nuk perdoret per te reklamuar aktivitetin e te treteve.
Tabele jashte teritorit ku zhvillohet aktiviteti ne formen dhe permasat e tabeles se sinjalistikes.
Tabele qe perdoret per qellime reklamimi e thjeshte dhe elektronike.
Ky parashikim mbështetet ne Realizimin faktik te vitit 2017 ne te pritshmin e vitit 2018 dhe ne
realizimin si 9/mujor per vitin 2018.
Per vitin 2019 parashikojme te realizojme 475.000 leke .ku Njezia Adminstrative Patos
345.000leke dhe njesia Administrative Zharez 120.000 leke, Njesia Administrative Ruzhdie 10
lekë.

Paraqitja Grafike e Takses se Tabeles

Fakti I vitit 2017
I pritshmi I vitit 2018
Realizimi si 9/mujor

500
Parashikimi per vitin
2019

400
300

200
100

0
416

500

465

475
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Taksa tregu
Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë është bërë duke zbatuar ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore”si dhe në Vendimin e Këshillit të Bashkisë. Nr.35.date
27.11.2018
Nisur nga realizimi e kësaj takse per vitin 2017, si 9/mujor,(mbështetur në realizimin mesatar
ditor si dhe numrin e tregetareve ne treg), per vitin 2019 parashikojme shumen 900.000 lekë,
detajuar si më poshtë në.
Ne leke
Nr.

Të ardhurat

Parashikimi për vitin 2019

mesatare ditore në lekë
1.

Bashkia Patos

750.000

2.

Njesia Administrative Zharez

150.000

Totali

900.000

Paraqitja grafike e takses se tregut

Fakti I vitit 2017
I pritshmi I vitit 2018

1000

Realizimi si 9/mujor

800

Parashikimi per vitin
2019

600
400
200
0
913

1,000

623

900
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Taksa mbi renten minerare
Ne zbatim te ligjit nr.157/2014date 20.05.2010 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.9975
date 28.07.2008 “Per taksen kombetare” te ndryshuar
Taksa e rentës minerare caktohet sipas shtojcës nr. 2, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë
përbërëse e tij. Çdo person fizik apo juridik, që është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë
minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të
paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga/mbi/dhe nëntoka e territorit të
Republikës së Shqipërisë. Renta minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në
çastin kur ai shet produkte minerare. Në rastin e eksportit të produkteve minerare, renta paguhet
në çastin e bërjes së deklaratës së eksportit. 5 për qind e të ardhurave nga renta minerare i
kalojnë pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria.Te ardhurat nga renta minerare perdoren per
investime per njesit e qeverisjes vendore
Renta minerare përcaktohet duke shumëzuar vlerën e përgjithshme të shitjes me shumicë të
produktit me përqindjen e rentës, sipas përcaktimeve të shtojcës nr. 2, që i bashkëlidhet këtij
ligji. Pagesa e rentës minerare bëhet brenda datës 15 të muajit pasardhës, kur janë realizuar
shitjet. Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të
produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e
shitjes së produkteve minerare brenda vendit.
Nisur nga akt rakordimet e bera si 9/ Mujor me Degen e Doganes si dhe transferimin e fondeve
nga dogana dhe nga tatimet si 6/mujor, per vitin 2019 parashikojme te realizojme te ardhura
nga Renta Minerare 62.000.000 leke.

Fakti I vitit 2017
I pritshmi I vitit 2018

70,000

Realizimi si 9/mujor

60,000
Parashikimi per vitin
2019

50,000
40,000

30,000
20,000
10,000
0
47,449

59,000

41,505

62,000
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Te ardhurat nga tarifave per vitin 2018
Në bazë të nenit 35 pika 5 të ligjit nr. 139/2015,“ PËR VETËQEVERISJEN VENDORE” dhe të
ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Bashkitë dhe
Komunat krijojnë të ardhura nga tarifat vendore.
a) Per shërbimet publike që ato ofrojnë;
b) Per të drejtën e përdorimit të pronave publike vendore;
c) dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për të
cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe me ligj;
ç) çdo tarifë tjetër të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara me ligj.
Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjitha të ardhurat me natyrë jo tatimore

Parashikimi i te ardhurave nga tarifat e transporti liçencë dhe çertifikat mjeti
Për parashikimin e të ardhurave nga këto tarifa jemi mbështetur në realizimin faktik te vititi 2017
ne faktin e 9/ mujorit te vitit 2018 si dhe ne realizimin e pritshem te vitit 2018,Si baze ligjore
kemi parasysh ligjin nr. 139/2015,“ PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, ligjin nr.8308 dt
18.03.1998 “Per transportin rrugor” Udhezimeve nr.15 dhe 20 date 19.07.2007.
Nr.

Lloji i takses ose tarifes

1

Liçencë dhe çertifikat mjeti

2

Tarife

Parashikohet per vitin
2019
1.400,000

parkimi

800,000

TOTALI

2.200.000

Paraqitja grafke e te ardhurave nga licensime i mjeteve

Fakti vitit 2017

I pritshmi vitit 2018
Realizimi I 9/mujorit
2018
Parashikimi per vitin
2019

1,400

1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
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Parashikimi i te ardhurave nga tarifat e parkimit te mjeteve.

Fakti vitit 2017
I pritshmi vitit 2018
Realizimi si 9/mujor
2018
Parashikimi per vitin
2019

800
600
400
200
0

581

500

467

800

Tarifa e Shërbimit ndaj Komunitetin: ( Tarife pastrimi )
Ky sherbim shtrihet ne teritorin e bashkise Patos dhe Njesis Administrative Zharez,
Ne Zbatim te V.K.B. Tarifa aplikohet per te gjitha familjet qe e perfitojne kete sherbim.
Per sherbimi i pastrimit kemi parashikuar te ardhura per vitin 2019 si me poshte.
Nr. Emertimi

Njesia

Nr
Familjev
e

Niveli
tarifes

Shuma e
parashikuar
per vitin
2019

1

Bashkia Patos

Familje

6440

Familje me kuat te plote

Familje

5026

2000

10.052.000

Familje ne skemen e ndihmes ekonomike

Familje

204

1000

204.000

Invalid 583, tetraplegjik,51, te paafte,267,
verberi 83

Familje

996

0

0

Familje ne skemen e ndihmes ekonomike
k/familjare bashkeshortja

Familje

84

0

0

Veteranet dhe te perndjekurit politik

Familje

130

0

0

10.256.000
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2

Njesia Administrative Zharez

1704

2.850.000

Familje me kuat te plote

Familje

1406

2000

2.812.000

Familje te skemes e ndihmes ekonomike

Familje

38

1000

38,000

Invalid, tetraplegjik, , te paafte, verberi.

Familje

260

0

shuma

13.106.000

Tarife pastrimit per biznesin
Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë e juridikë, vendas e të huaj, të
cilët banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të qytetit të Patosit.
Ne zbatim te Vendimit te Keshillit Bashkise Nr.35 date 27.11.2018 “Per miratimin e taksave
dhe tarifave vendore per vitin 2018-2020” parashikohen keto te ardhura per tarifen e pastrimit.
Pasqyra e parashikimit te te ardhurave nga e tarifa e pastrimit.
ne leke
EMERTIMI
II

Parashikimi ne leke

Biznesi
Per Bashkin Patos

9. 100.000

Per Njesin Administrative Zharez

5,000.200

Per Njesin Admnistrative Ruzhdie

300.000

SHUMA TOTALE

14,400,200

Debitore me afat 18 muaj 3.599.800 lekë
Shuma
Totali i te ardhurave nga tarifa e pastrimit = 31.106.000 leke

.
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Paraqitja grafike e tarifes pastrimit

Fakti I vitit 2017
Realizimi si 9/mujor

35,000

I pritshmi 2018

30,000

25,000

parashikimi per
vitin 2019

20,000
15,000
10,000
5,000
0
20,822

20,312

27,151

31,106

Tarife per ndotje mjedisi .
Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të vendosin tarifa për mbrojtjen dhe përmirësimin e
mjedisit. Niveli i këtyre tarifave përcaktohet me vendim të këshillit të njësisë së vetëqeverisjes
vendore dhe vendoset për individët, personat fizikë ose juridikë që ushtrojnë aktivitete, efekti i të
cilave në mjedis është i qartë.
Pasqyra e parashikimit te te ardhurave nga e tarifa e pastrimit.
ne leke
EMERTIMI
II

Parashikimi ne leke

Biznesi
Per Bashkin Patos

5,000,000

Per Njesin Administrative Zharez

7,000,000

Per Njesin Admnistrative Ruzhdie

1,000,000

SHUMA TOTALE

13,000,000
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Paraqitja grafike e tarifes per mjedisin

Fakti I vitit 2017
Realizimi si 9/mujor

15,000

I pritshmi 2018
parashikimi per vitin
2019

10,000

5,000

0
11,300

10,000

13,000

13,000

Tarifë gjelberimi & Ndriçimi
I nenshtrohen te gjithe personat fizikë e juridikë, vendas dhe të huaj, që ushtrojnë veprimtari
ekonomike brenda territorit të Bashkisë Patos. Dhe Njesin Administrative Zharez
Pasqyra e parashikimit te te ardhurave nga e tarifa e gjelberimit.
ne/ leke
EMERTIMI

Parashikimi

Tarife gjelberimi
I

Bashkia Patos per biznesin

II

Njesia Administrative Zharez

III

Njesia Administrative Ruzhdie

1,030,000
130.000
0

SHUMA

1,160.000

Tarife Ndriçimi
I

Bashkia Patos per biznesin

II

Njesia Administrative Zharez

1,030,000
130.000
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III

Njesia Administrative Ruzhdie

0

SHUMA

1,160.000

Paraqitja grafike e tarifes gjelberimit & ndricimi

Fakti vitit 2017
I priteshmi 2018

2,500

Fakti si 9/ mujor

2,000
Parashikimi 2019

1,500
1,000
Fakti si 9/ mujor
500
Fakti vitit 2017

0
1,860

2,260

2,200

2,320

Tarifa e zënies së hapësirave publike
Baza e tarifes për zënie të hapsirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga
individë dhe subjekte për qëllime biznesi.Tarifa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit.
Nisur nga realizi si 9/mujor, ku eshte realizuar 83,000 leke si dhe realizimi i pritshem për vitin
2018, per vitin 2019 parashikojme te ardhura nga kjo tarive shume 210.000 lekë.
Tarifa e mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit;
Baza e tarifes së mirëmbajtjes së infrastrukturës ujitjes dhe të kullimit eshtë sipërfaqe toke në
dylim,tarifa llogaritet si detyrim vjektor I taksapaguesit dhe është tarifë që vendoset për here
te parë, mendohet te llogaritet per 2090 ha ose 20900 dylym dhe te realizojmë te ardhura
1.463.000 leke
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Tarifa e shërbimit të ujitjes
1. Tarifa e shërbimit të ujitjes llogaritet sipas sipërfaqes ne dyllim që fermeri kerkon per uitje
dhe numrit të ujitjeve ose vëllimit të ujit të përdorur për çdo ujitje apo kohëzgjatjes së ujitjes
dhe çmimit për njësi kohe.
Tarifa do te aplikohen vetem per Njësin Administrative Zharëz .
Aplokohet për herë të, Parashikimi behet sipas mundesive qe Njësia Zharez ka për të vaditur
Parashikojme 260 hektar ku 60 ha do te vaditen me vaditje me ngritke mekanike dhe pjesa tjetër
me rjedhje të lire. Parashikohet të realizokmë 840.000 leke.
Tarifat e tjera
Te ardhuret qe do te realizohen nga kryerja e ketyre sherbimeve do te jene sipas tabeles.
Nr.

Emertimi

Ne 000/leke

1

Vertetime Drejtoria e finances

40

2

Vertetime nga zyra e kadastres Kadastra

100

3

Vertetime nga urbanistika

450

4

Te Ardhura nga zyra veterinare tarife veterinare

5

210

5

Vertetime nga arshiva Bashkia Patos 150, 000 leke Njesia
Administrative Zharez 50,000 leke Njesia Amnistrative Ruzhdie
10,000 leke
Qera objkekti Bashkia Patos

6

Qera toke bujqesore Njesia Administrative Ruzhdie

867

1.000

350

Per viti 2019parashikohet 496, 000 leke dhe detyrime debitore deri
ne 18 muaj 400,000 leke
7
8
9
10

Gjoba
Tarife reklame

600
400

Kopsht + cerdhe
Te ardhura nga MZSH
SHUMA

2.100
200
6317

Totali të ardhurave nga burimet e veta taksat dhe tarifat = 203.746.000 lekë
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Totali i parashikimit të të ardhurave është në lekë

31
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019

II.2 TRANSFERTAT NGA BUXHETI I SHTETIT
Niveli i transfertës së kushtëzuara dhe të pakushtëzuar përcaktohet çdo vit në ligjin e Buxhetit të
Shtetit, sipas kritereve përfituese për cdo bashki.
Transferta e pakushtëzuar
Ashtu sikurse përkufizohet në ligj dhe në udhëzimet e Ministrisë të Financave, transferta e
pakushtëzuar (granti) është e ardhur e pushtetit vendor, e trashëgueshme, e përfituar nga buxheti
i shtetit pa kusht kthimi, për një qëllim të përcaktuar ose jo, që përdoret për financimin e
shpenzimeve për funksionet e veta dhe të përbashkëta të qeverisjes vendore.
Transferta e pakushtezuar për vitin buxhetor 2019 është në vlerën 138 431 000 lekë, nga 122 464
000 lekë ne vitin 2018 pra, kemi një rritje në vlerën 15 967 000 lekë, ose 13 % .
{Si në tabelën më poshtë}:

Viti
Transferta e pakushtëzuar

2018
122,464

2019
138 ,431

Grafikisht:

2018, 122464
2019, 138431
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II.3TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE
Ashtu sikurse përkufizohet në ligj dhe në udhëzimet e Ministrit të Financave, transferta specifike
per funksionet e transferuara nga pushtetitiQendror(arsimi edukativ parashkollor,personeli
ndihmes parauniversitar,Mbrojtja nga zjarri,Rruget Rurale,Ujitja dhe Kullimi) e përfituar nga
buxheti i shtetit pa kusht kthimi, do te përdoret për financimin e shpenzimeve për këto funksione.
Transferta specifike për vitin buxhetor 2019 është në vlerën 80 472 000 lekë, nga 80 409 000
lekë në vitin 2018, pra kemi një rritje prej 1% duke plotësuar me mirë nevojat për këto
funksione të shtuara.

Sipas tabelës më poshtë:

Viti
Transfertapakushtëzuar
sektoriale

I pritshmi 2018
80,409

2019
80 472

Kjo transfertë do të mbulojë keto funksione :
 Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri,si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të
mbulohet nga transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshije shpenzimet e
personelit dhe shpenzime operative.Gjithashtu për vitin 2019 ky funksion do të bashkohet
me funksionon e emergjencave civile dhe së bashku do te bejne një program menaxhimi.
Për vitin 2019 fondi për këtë funksion është14,512,000 lekë, fond i pa ndryshuar nga vit
2018. Njësi shpenzuese,Bashkia Patos.
 Mirëmbatje e rrugëve rurale,si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të
mbulohet nga transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e
personelit, shpenzime operative dhe investime. Për vitin 2019 fondi për këtë funksion
është1,798,000 lekë, nga1,781,000 lekë për vitin 2018, me nje rritje të lehtë prej
1%.Njësia shpenzuese për vitin 2019 Ndërrmarrja Mirëmbajtje Urbane.
 Arsimi parashkollor,si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga
transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshije shpenzimet e personelit
edukativ.Për vitin 2019 fondi për këtë funksion eshte 50,403, 000 lekë nga 50 387 000
lekë për vitin 2018 me një ndryshim të papaërfillshëm. Njësia shpenzuese Bashkia Patos.
 Arsimi parauniversitar, si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet
nga transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të perfshijë shpenzimet e personelit
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ndihmës. Për vitin 2019 fondi për këtë funksion është 3,470,000 lekë,nga 3,470,000 lekë
per vitin 2018, i pa ndryshuar nga viti 2018. Njësia shpenzuese Bashkia Patos.
 Ujitja dhe Kullimi,si funksion shtesë i detyrueshëm.Ky funksion do të mbulohet nga
transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit dhe
shpenzime operative.Për vitin 2019 fondi për këtë funksion është10,289,000 lekë, njësoj
me vitin 2018, i pa ndyshuar.Njësia shpenzuese Bashkia Patos.

II.4 TRANSFERTAT NGA FONDI I ZHVILLIMIT TË RAJONEVE
Fondi i Zhvillimit të Rajoneve është një formë e financimit të buxheteve vendore nëpërmjet
projekteve konkurruese.
Gjatë vitit 2016 Bashkia Patos ka kokuruar dhe shpallur fituese me katër projekte me vlerë
369 649 000 lekë, nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneve me financim 2 vjecar , me 50 %
disbursim te vlerës për cdo vit sipas realizimit të projektit. Këto projekte janë: “Rehabilitimi i
Shëtitores Republika”,“Rikonstruksion i rrugës Rruzhdije Gjinoqar”,“Rikontruksion i rrugës
Unaza”dhe “Rikonstruksioni i rrugës "Shën Maria" Sheqishte”dhe për vitin 2017 është fituar
projekti “Adaptimi i ish kopshtit lagja e re në Banesat sociale“.Fakti që grafiku i punimeve u
shtri deri në vitin 2018, bëri që një pjesë e realizimit të objektit “Rikontruksion i rrugës
Unaza”të përfundonte gjatë këtij viti në vlerën 23 843 000 lekë.
Gjatë vitit 2018 Bashkia fitoi nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve me 2 projekte të cilat janë:
1.“Rikonstruksioni i shkollës Meleq Gosnishti” me vlerë projekti 70 198 068 lekë, ku bashkia do
te mbuloj 10% e të vleres së projektit si bashkëfinancues..
2.“Rikonstruksioni i godinës në pronësi të Njësive të Qeverisjes Vendore për strehim social” me
vlerë projekti 18 568 986 lekë.
Të dyja këto objkte janë në proces tenderimi ku për një objekt është lidhur kontrata dhe tjetri
është në proces, dhe financimi do të jetë 2 vjecar.
Ecuria e Grantit konkurrues/Fondi i zhvillimit të rajoneve për periudhën 2018-2019(financim 2
vjecar)të Bashkisë Patos paraqitet në tabelë dhe grafikisht si më poshtë:
(në /000 lekeë)

Viti

2018

Granti Konkurues/ Fondi i zhvillimit të rajoneve

55 303

Grafikisht

100%
50%
0%
2018-2019
Grant konkurrues

34
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019

II.5

TRANSFERTA E KUSHTEZUAR

Transferta e kushtëzuar jepet për financimin e një pjesë të shpenzimeve për funksionet e
përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde përdoren
vetëm për qëllimin për të cilin janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të
ministrive/institucioneve qëndrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore
në një tjetër, veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore.
Në buxhetin e njësive vendore, fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk janë
transferuar ose deleguar,nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë përbërëse e
buxhetit të tyre.
Funksione të deleguara në pushtetin vendor janë:
 Shërbimi i gjendjes civile si funksion i deleguar i detyrueshëm. Numri i punonjësve dhe
kuotat përkatëse për këtë funksion do te dërgohen nga Ministria e Brendshme.
 Për mbrojtjen sociale,si funksion i deleguar i detyrueshëm. Njësitë e qeverisjes vendore
janë të detyruara të respektojnë destinacionin e përcaktuar nga Ministria e Punës,
Çështjeve Sociale.

II.6

BURIME TË TJERA FINANCIMI - KREDI DHE DONACIONE

Kredi
Bashkia Patos për vitin 2018 nuk ka qënë përfituese e kredive pasi ajo nuk ka aplikuar për kredi
për plotësimin e nevojave të saj financiare.
Donacione
Bashkia Patos ka qënë përfituese e projekteve nga donatorë ku është fituar financimi i projektit
“Ndërtim i shërbimit me një ndalesë (One Stop Shop )+ Salla e Këshillit” Bashkia nga
USAID .Vlera e financimit arrin në 250 000 $ .
Paraprakisht ky financim u krye me fondet e bashkisë , dhe me marrjen në dorëzim të objektit
do të bëhet financimi nga USAID. Përdorimi i këtij donacioni është paraqitur ne buxhetin e vitit
2019 . Këshillit Bashkiak do të miratoi objektin për përdorimin e këtij fondi.
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III. PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 20199887543
Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë Patos për vitin 2019 për të gjitha funksionet
parashikohen në masën 422,649,000 lekë,duke patur si burim financimi transfertën e
pakushtëzuar e vitit në vlerën 138 431 000 lekë, të ardhurat të taksave dhe tarifave vendore për
vitin 2019, 203,746,000 lekë ,transferta e pakushtëzuar sektorjale 80,472,000 lekë,.
Të krahasuara me shpenzimet e vitit 2018 që arrinin në vlerën 382 369 000 lekë, shpenzimet e
përgjithshme të Bashkisë Patos për vitin 2019 kanë një rritje prej 10%.

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2019 vijon të ketë në vëmëndje:
 Fokusimin e shpenzimeve në sektorët prioritarë si punë publike, infrastrukturë, mirëmbajtje,
arsim, shërbime sociale.
 Proçedura buxhetimi të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program.
 Ruajtjen të pandryshueshëm ose ulje të nivelit të shpenzimeve administrative në bazë të
normimit të tyre.
 Zbatimin rigoroz të politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të shpenzimeve për paga.
 Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy drejtime:



III.1

Vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh kërkesat
më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të komunitetit,
Sigurimit të shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të rëndësishme të
bazuara në vlerësime dhe studime paraprake.

Shpenzimet kapitale

Bashkia Patos vijon politikat e saj për kryerjen e investimeve mbështetur në planin 3-vjeçar të
miratuar me Buxhetin e vitit 2018 nga Këshilli Bashkiak Patos.
Ky plan ka në themel të tij kryerjen e investimeve në infrastrukturë në gjithë qytetin, duke
mbajtur në vëmendje:
 Pritshmërinë e realizimit të shpenzimeve kapitale për vitin 2019,
 Analizën e performancës së kryerjes së investimit,
 Shkallën e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social,
 Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve,
 Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë ,
 Më shumë investime në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për qytetin,
 Kostot për njësi të përcaktuara për investim.
Për vitin 2019 fondi total për financim nga burimet e veta te shpenzime kapitale është në shumën
116 971 654 lekë ose 34.7% ndaj totalit të shpenzimeve pa llogaritur fondet specifike.
Sipas tabelës më poshtë:
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Nr.

Programet

Plan 2018

1. Shërbimi i Pastrimit
2. Gjelbërimit dhe vorrezave publik
3. Shërbimi i Mirëmbajtjes Urbane
4. Rinia dhe Sporti
5. AdministrataVendore
6. Arsimi /Kulturës/Trashegimia

në lekë
Plan 2019

306,000
725,000
11,010,000
0,000
7,500,000
1,881,000

506,000
1 360,000
17,400,000
0,000
1,700,000
3,466,127

1,600,000

1,600,000

60,949,573

91,939,527

kulturore
7. Program i buqësisë,blektorisë dhe

pyjeve
8. Programi i Infrastrukturës
9.

Arsimi parauniversitar

0

0

10.

Arsimi I Mesem

0

0

11.

Ujitje dhe kullim

0

0

12.

Mbrojtja/shpetimi/Zjarri dhe
emergjencat civile

0

0

13.

Rruge Rurale

0

0

83,971,773

117,971,654

Totali
Tabela Nr.1
III.2

Shpenzimet Korente

Shpenzimet korente të Bashkisë Patos për vitin 2019 parashikohen në shumën 305 877 346 lekë
të cilat përbëjnë 72 % të totalit të shpenzimeve për këtë vit buxhetor.
Shpenzimet korente përbëhen nga:
 Shpenzimet për personelin administrativ dhe atë sektoriale,
 Shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore,
 Transfertat për njësite vartëse për kryerjen e funksioneve të shërbimeve,
 Shpenzime për kuatën e Qarkut,Bashkisë,
 Shpenzime për shpronesime,etj
 Fondi rezervë, Emergjencës, dhe fondi i kontigjencës.
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Shpenzimet korente sipas programeve të Bashkisë Patos paraqiten në tabelën e mëposhtme:
në 000 lekë

Tabela Nr. 2

III.4 Shpenzime për Personelin
Totali i shpenzimeve të personelit (paga dhe sigurime shoqërore) për të gjitha funksionet e
Bashkisë Patos per vitin 2019 është parashikuar në shumën 213 068 914 lekë dhe zë një vend
prej 50% nga 54.9 % të buxhetit për vitin 2018, dhe 69 % të shpenzimeve korrente.
Shpenzimet e personelit për administratën e Bashkisë Patos janë në shumën 60 059 542 lekë dhe
përbëjnë 29.5 % të totalit të shpenzimeve të personelit.
Shpenzimet e personelit për Arsimi Parauniversitar dhe Kulturës janë në shumën 12 156 908
lekë dhe përbëjnë 5 % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Bujqësinë, Blektorinë dhe Pyjeve janë në shumën 6 269 125 lekë të
cilat përbëjnë 3 % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Ndërmarrjes Pastrimit janë në shumën 18 272 820 lekë të cilat
përbëjnë 8 % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Ndërmarrjes Gjelbërimit dhe Vorrezavejanë në shumën 11 421 834
lekë te cilat përbëjnë 5.% të totalit të shpenzimevete personelit.
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Shpenzimet e personelit për Ndërmarrjes Rregullim Territorit janë në shumën 31 725 377 lekë të
cilat përbëjnë 14.5 % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Klubin Sportiv Albpetrol janë në shumën 4 043 249 lekë të cilat
përbëjnë 2. % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Arsimin Parauniversitar janë në shumën 49 482 519 lekë të cilat
përbëjnë 24.5 % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Arsimin e mesëm janë në shumën 3 409 560 lekë të cilat përbëjnë
1 % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Mbrojtjen/Shpetimin/Zjarri dhe emergjencat civile janë në shumën
12 397 780 lekë te cilat përbëjnë 5,5 % të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për Ujitje Kullim janë në shumën 2 352 000 lekë të cilat përbëjnë 1.5
% të totalit të shpenzimevete personelit.
Shpenzimet e personelit për RRUGE Rurale janë në shumën 1 478 200 lekë të cilat përbëjnë 0.5
% të totalit të shpenzimevete personelit.
Në këtë zë bëjnë pjesë pagat e personelit që punon për realizimin e shërbimeve sipas funksioneve
bazë, pra personeli i shërbimit sipas funksioneve:
-

Funksioni i arsimit parauniversitar
Funsioni i administratës vendore
Funsioni mbi mbledhjen dhe largimin e mbeturinave
Funksioni i infrastrukturës
Funksioni i i ndricimit tëmjediseve publike
Funskioni i mirëmbatjes së varrezave publike
Funksioni i planifikim , administrim dhe kontrolli i territorit
Administrata fiskale vendore
Fusnioni i infrastruktures vendore të ujitjes ,kullimit, menazhimin e institucioneve
në shërbim të këtij funksioni sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.
Lulishte dhe hapsira të gjelberta publike
Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore
Zhvillimi,mbrotja dhe promovimi i vlerave dhe trashgimisë kulturore me interes
lokal dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
Publikimi i broshurave informatike , krijimit të portaleve me profil ekonomik.
Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal

III.5 Shpenzimet Operativ
Shpenzimet operative për vitin 2019 paraqiten në shumën 90 608 000 leke, krahasuar me vitin
2018 të cilat kane qenë në shumën 85 863 442 lekë,kanë një rritje 5%.Këto shpenzime përbëjnë
29 % të totalit të shpenzimeve korrente, dhe 21% të totalit të buxhetit për vitin 2019.
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Në thelb të planifikimit të shpenzimeve operative vazhdon të jetë racionalizimi i shpenzimeve
administrative, duke vënë theksin në funksionet prioritare si dhe në qëllimin e përdorimit të tyre
ku qartësisht vërehet se këto shpenzime shkojnë për realizimin e funksioneve kryesore të
Bashkisë Patos.
III.6 Fondi rezervë dhe kontigjenca
Në buxhetin e vitit 2019, Fondi rezervë dhe ai i Kontigjencës,fondi për emergjencat të llogaritur
sipas ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor, arrijnë së bashku në shumën 2 000 000 lekë
përkatësisht 500,000 lekë fondi rezervë, 500,000 lekë fondi për emergjencat dhe 1 000,000 lekë
fondi i kontigjencës. Fondi rezervë dhe i kontigjencës përbëjnë më pak se 1% të totalit të
buxhetit.
Fondi Rezervë do të përdoret:
Për financimin e shpenzimeve që nuk mund të parashikohen gjatë hartimit të buxhetit, me
vendime të Këshillit Bashkiak
Fondi i Kontigjencës do të përdoret:
Për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të
reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese, në rast se do të
jetë e nevojshme gjithmonë me miratimin e Këshillit Bashkiak.
Totali i shpenzimeve të Bashkisë Patos (korente dhe kapitale) në lekë, për çdo program
mbështetur në të ardhurat e veta paraqitet në tabelë e mëposhtëme :
Pasqyra Nr.3
Nr

Programet

Plan 2018

Plan 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Shërbimi i Pastrim
Shërbimi i Gjebërimit
Sherbimi i Mirembatjes Urbane
Rinia dhe Sporti
Administrata vendore
Arsimi / Kultura/Trash/ kulturore
Bujqësisë , Blektorisë dhe Pyjeve

26 718 820
15 456 834
56 720 377
14 491 249
89 739 866
27 108 308
9 442 377

28 958 820
17 341 834
69 600 377
11 191 249
83 469 542
29 233 035
8 442 377

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Infrastruktura
Arsimi baze
Arsimi I mesem
Em/ civile/Mbrojtja/ Zjarri/Shpetimi
Ujitje Kullimi
Rruge rrurale

62 282 493
50 356 519
3 469 560
14 511 780
10 289 370
1 780 638

93 939 527
50 403 519
3 469 560
14 511 780
10 289 000

Totali

382 368 191

422 649 000
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KAPITULLI IV
PROGRAMET E ZHVILLIMIT TË QYTETIT

ROGRAMI I PASTRIMIT

Përshkrimi i programit

Programi i pastrimit parashikon zhvillimin dhe mirëmbajtjen e
hapësirave publike, pastrimin e gjithë territorittë bashkisë, me
qëllim sigurimin e një mjedisi të pastër e bashkëkohor.

Politika e këtij programi konsiston:
- në ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore dhe
Politika e programit
konform legjislacionit të shërbimit të pastrimit në të gjithë
territorin e bashkise, për të siguruar arritjen e normave dhe
standarteve të qyteteve dhe fshatrave të zhvilluara.
-Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose
mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe
eliminimit të mbetjeve.
 Përmirësimin dhe garantimin e shërbimeve publike
(nëpërmjet shpenzimeve operative) që sigurojnë:
- shërbimin e largimit publik të mbeturinave,
Objektivat e politikës së - mirëmbajtjen dhe menaxhimin e fushës së mbetjeve
urbane
programit
- shtrirja e shërbimit të pastrimit edhe në dy njësistë
administrative, në zonat periferike dhe informale
- rritja e cilësisë së ofrimit të shërbimit të pastrimit.
- rritjen e numrit të kontenierve duke filluar dhe ndarjen që
në burim të mbetjeve me qëllim riciklimin e tyre.
- Edukim dhe ndërgjegjësim të komunitetit dhe biznesit në
mbajtjen pastër të ambientit, pagesën e tarifës se pastrimit,
- Të krijojë premisat për të prezantuar elementë të tjerë të
trajtimit të mbetjeve nëpërmjet riciklimit
Bashkia vazhdon ta ketë në prioritet edhe për vitin 2019
ofrimin me cilësi e sipas standardeve bashkëkohore të këtij
Buxheti 2019
shërbimipublike.
Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë program paraqitet në
shumën 28,958,820 lekë ose 8 % e totalit të shpenzimeve.
Njësitë shpenzuese

Ndërmarrja e Pastrimit
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Programi i Pastrimit

Plani 2018

Plani 2019

ShpenzimeKorrente
ShpenzimeKapitale
TOTALI

26,412,820
306,000
26,718,820

28,452 820
506,000
28,958,820

Veshtrim i pergjithshem i Programit “Pastrimit i qytetit”.
I.Shërbimi i pastrimit
Ndermarrja e Pastrimit shtrine sherbimet e saj nga komuniteti ne qytetin e Patosit me rrethinat
perreth, ne dy Njesite e Zharrez dhe Ruzhdije, duke grumbulluar mbetjet urbane nga 250
kontinere te shperndare ne Qytetin e Patosit me rrethinat Zharrez kthesa e Patosit,e ndare si me
poshte: ne Sheqishte 5 kontinere, ne Fshatin Ruzhdije sherbejme me kontinere 12 cope, ne
fshatin Oficine me 4 pika.Mbledhim mbetje urbane nga pikat e fikse ne Patos dhe rrethinat me
30 pika grumbullimi.Kryerje sherbimet ne grumbullimin e mbetjeve urbane nga kontineret me
tre mjete ku dy mjete jane teknollogjike , MAN. VOLVO te cilet gumbullojne mbetjet nga
kontineret dhe mjeti kamjon vetshkarkues BENZ nga pikat e grumbullimit.Ne strukturen e
ndermarrjes tone jane 40 punonjes ne sek,. te Transportit ku ne bejme menazhimin e mbetjeve
ubane me 4 shofere dhe 9 punonjes te cilet shoqerojne mjetet. Kryejeme sherbime me kater
punonjes ne Njesine Zharrëz duke grumbulluar mbetjet urbane nga kjo njesi dhe shkarkuar ne
piken e grumbullimit ne Zharrez. Ne fun.III-te Pastrimi behet sherbimi me fshrije ne fshese
rruga “Shetitorja e Republikes” rruga e Unazes, Ruget dytesore,” Koli Marku”,”Demokracia”
,”Sotir Xoxe” rruga e Varrezave,rruga e “Gani Banaj” deri tek lagjja eVreshtit. Pastrohet nga
mbeturinat anesoret e rrugeve dhe ne platformat e kontinereve ne Rrugen e Fierit deri tek
Policia.


Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Programit

Programi mbulon Menaxhimin e mbetjeve urbane,grumbullimi I mbetjeve urbane nga
kontineret, dizinfektimi i tyre me klore dhe gelqere pluhur, menazhimi i rrugeve në fshirjen dhe
pastrimin e tyre,te institucioneve, ne sherbimin dhe edukimin ambjental .Prioritet e ndermarrjes
se Pastrimi janë shumë të nevojshmë për rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe parandalimin e
ndotjes se ambjentit. Këto projekte do te japin :
a. Ne ngritjen e një Sistemi të Grumbullimit të Mbetjeve,
b.Ne bashkapunim me Bashkine do te kerkojme Rehabilitimi i Vendgrumbullimit te
mbetjeve
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c.Shtimin e siperfaqeve te sherbimit brenda Qytetit te Patosit ne 95 % me rrethinat dhe
shtrirjen me kontinere ne pikat e grumbullimit te mbetjeve ne Njesite Zharrez dhe Ruzhdije.
Kjo sipas nje projekti te kryer nga ana e jone.
d.Te rrisim cilesine e sherbimeve ndaj kominitetit me moton për një Qytet te Pastër.
dh.Te ndërgjegjësojmë qytetaret ne hedhjen dhe grumbullimin e mbetjeve urbane në pikat e
caktuara.Programit perfshin kostot sipas funksioneve dhe aktiviteteve sipas natyrës dhe
klasifikimit ekonomik.
- Strategjia e zhvillimit afatmesem synon të:
1) Te Drejtojë zhvillimin territorial bazuar në planifikimin e shtrirjeve te hapësirave të
reja; përfshirëse dhe të integruara, që do të garantojnë menaxhimin dhe kontrollin e
territorit duke siguruar cilesi ne sherbime dhe ofruar kenaqesine qytetarëve.
2) Kordinojë vizionin ne zhvillimin e objektivave të planifikimit ne sherbime me vizionin
dhe objektivat e përcaktuara sipas standarteve.
3) Vlerësojë potencialet ekzistuese asetet ne burime njerezore, financiare dhe e trupezuara
te ndermarrjes ne perpektivat territoriale;
4) Promovojë përmirësimin e cilesise se sherbimeve sipas standardeve të BE, veçanërisht
për të mbështetur krijimin e një zone me uljen e ndotjes se ambjentit.
5) Promovojë mbrojtjen e mjedisit nga ndotja dhe degradimi, gjithashtu të promovojë
rehabilitimin e zonave të ndotura në të gjitha zonat problematike të identifikuara, në
përputhje me standardet e BE
- Sfidat kryesore të zhvillimit te programit:
Rikualifiki urban i qytetit rrit ndergjegjesimin si nd/je ne realizimin e sfidave .
Krijimi i kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm në gjithë territorin e bashkisë, pasi
vendbanimet dhe popullsia janë të shpërndara dhe bëjnë të vështirë ofrimin e shërbimeve.
II.Sherbimi i menaxhimit të mbetjeve.
Ky funksion konsiston ne ofrimin e sherbimeve publike qytetarve, bizneseve dhe gjithe
komunitetit e gjithe teritorin administrative te bashkise e cila perben nje kollonat kryesore te
buxhetit. AI permbledh disa aktivitete qe perbejne problemet jetike te komunitetit siç jane ,
grumbullimi dhe largimi i mbetjeve urbane nga pikat e grumbullimit,,pastrimi dhe fshirja e
teritoreve qe menazhohen nga ndermarrja, dhe menazhimi i mjeteve teknollogjike qe jane ne
funksion te menazhimit te mbetjeve urbane .Kryerjen e investimeve te nevojshme ne mire
administrimin e mbetjeve urbane, krijimin e infrastruktures se nevojshme por edhe ne blerjen e
mjeteve te posacme per trajtimin e ketyre mbetjeve,pasi sherbimet publike ndikojne direct ne
cilesine e jeteses se qytetarve.
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Shpenzimet operative të programit për vitin 2019:643
Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet operative për shërbimin publike (pastrim ):
Shërbimet Publike
Shpenzime Karburant +shpenzime për mjete(5
mjete transporti)
Shpenzme për pastrimin e qytetit+ menaxhim
mbetjesh
Për administratën

Plani 2019

Pesha specifike (%)

8,650,000

84 %

1,320,000

12%

210,000

4%

10,180,000

TOTAL

100%

Shpenzimet kapitale të programit për vitin 2019:7643
Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet kapitale për shërbimin publike (pastrimit):
Shërbimet Publike
Blerje Kosha (riciklus plastik)

Plani 2019

Ndertim platforma betoni /grumbull.mbetjesh
TOTA LI

Pesha specifike (%)

306,000

60 %

200,000

40%

506,000

100%

II .PROGRAMI I GJELBERIMIT DHE VARREZAVE PUBLIKE

Përshkrimi i programit

Politika e programit

Programi i gjelbërimit parashikon zhvillimin,shtimin dhe
mirëmbajtjen e hapësirave publike te gjelberuara,si dhepajisjen
e tyre me të gjithë elementët e nevojshëm për sigurimin e një
mjedisi të gjelbërt dhe bashkëkohor.Ky program synon edhe
mirëmbatjen e varrezave publike si dhe garantimin e shërbimit
publik të varrimit.
Politika e këtij programi konsiston në ofrimin me cilësi, sipas
standardeve bashkëkohore dhe konform legjislacionit të
shërbimit të gjelberimit në të gjithë qytetin, për të siguruar
arritjen e normave të qyteteve me tëzhvilluara për
mirëmbajtjen dhe shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike,
social kulturore e sportive.
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 Përmirësimin dhe garantimin e shërbimeve publike
(nëpërmjet shpenzimeve operative) që sigurojnë:
 shtimin e hapësirave të gjelbra dhe mirëmbajtja
Objektivat e politikës së
e hapësirave ekzistuese,
programit
 shtimin dhe mirëmbatjen e lulishteve publike
 shtimin e gjelbërimit rrugor duke mbjellë drurë
të rinj e shkurre të reja si dhe duke zëvendësuar
drurë e shkurre,
 mirëmbajtjen e varrezave si dhe garantimi i
shërbimit publik të varrimit.
Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë program paraqitet në
shumën 17,341,834 lekë ose 5 % e totalit të shpenzimeve.
Buxheti 2018
Ky program ka rritje nga vitit i kaluar në 12 % .
Ndërmarrja e Gjelbërimitdhe Mirëmbatjes së Vorrezave
Njësitë shpenzuese

Programi i Gjelbërimit dhe Mirëmbatjes sëVarrezave
Shpenzime Korrente
Shpenzime Kapitale
TOTALI

Plani 2018

Plani 2019

14,731,834

15,981,834
1,360,000
17,341,834

725,000
15,456,834

II. Vështrim i pergjithshem i Programit “Gjelbërimit dhe mirëmbajtje Varreza”.
Gjelberimi i qytetit
Shërbimi i gjelberimit të qytetit të Patosit do të realizohet nga Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe
Vorrezave Publike e cila është një ndërmarrje e re e krijuar me qëllim ofrimin më të mirë të këtij
shërbimi.


Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të gjelberta.

Bashkia Patos dhe Ndërmarrja Gjelberimit dhe Vorrezave pubike, realizon mirëmbajtjen dhe
shtimin e hapsirave të gjelbra dhe lulishte si dhe gjelbërimin rrugor të qytetit si dhe mirëmbatjen
e vorrezave publike.
Për përmbushjen e këtij shërbimi Ndërmarrja Gjelbërimi do të realizojë si çdo vit edhe për 2019
shërbimet si më poshtë :
- Mirëmbajtjen e lulishteve teshkurreve dekorativ pastrimin e tyre, krasitjen në nje
siperfaqe prej 4246 m2, si dhe shtimet që do të këtë gjatë vitit 2019.
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-

Mirëmbajtjen sipërfaqe të gjelbra në objekte shkollore e parashkollore(çerdhe,
kopshte e shkolla),
- Shërbimin e nevojshëm e mirëmbajtjenpër 1837 drurë Dekorative te llojeve te
ndryeshme, si dhe shtesat që do të këtë gjatë vitit 2019.
- Mirëmbajtjene varrezave të qytetit dhe fshatrave në juridiksionin tonë.
Planifikimi i shpenzimeve Operative ne Projekt Programin te Buxhetit e vitit 2019, i
referohemi shpenzimeve operative faktike te vitit 2018 , sipas PBA 2019-2021, mbi
sherbimet qe bejne me Ndermarrjen e Gjelberimi, ne njesine e Qytetit te Patosit dhe dy
Njesite e reja Zharrezen dhe Ruzhdie. Shtesat ne kerkesat buxhetore kane ardhur si rezultat i
shtimit te siperfaqeve te reja si me poshte:
-Shtrirja e sherbimeve ne Njesite Administrative Zharres/Ruzhdije, pastrimi dhe
mirembajtjen e
sip te gjelberuara te shkollave,kopshteve, çerdheve, rrugeve,kisha dhe
qendrat shendesore prerja e barerave ne rruget e brendeshme dhe nacionale , trotuareve
pastrim dhe korrje barerash ne perronje, krasitje te drureve etj.
- Marrja ne dorezim e lulishteve te reja si:
Shetitorja Republika me nje sasi sip, bari 206 m2 drure decorative 73 cope , lule dhe shkurre
decorative te ndryshme ne Shumen 2.512 cope. Projekti i rruges Unaza me nje sip. Bare 4.854
m3 dhe 380 cope peme decorative + 1150 cope lule decorative.Rruga Grize lenginar me nje
sasi peme decorative 307 cope, coj ne total siperfaqe bari 9.260 m2 për tu mirembajtur, prej
nga vjen dhe rritja e kerkeses per baze material, vegla pune, paisje mjete korrse bari dhe
lulesh .
 Mirembajtje varreza.
Shërbimi i mirembajtjes se varrezave të qytetit të Patosit do të realizohet nga Ndërmarrja e
Gjelbërimit dhe Vorrezave Publike .
Ky sherbim ofrojn mirembajtje dhe pastrim të vorrezave në B ashkinë Patos dhe 2 njesite
Administrative me pastrim te shkurreve dhe barerave me korrjen e tyre,pasrtimin e inerteve ne
gjithe siperfaqet e vorrezave publike si me poshte:






Njesin administrative Patos kemi 183.947 m2 sip,
Njesin administrative Zharrez kemi 48.293 m2 sip
Njesin administrative ruzhdie kemi 30.492 m
Ne total 262.732 m2
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Shpenzimet operative të programit për vitin 2019:643
Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet operative për shërbimin publike (gjelbërim/mirëmbatje
vorrezash)
Shërbimet Publike
Shpenzime Karburanti+sherbime(për mjete e
trasporti dhe pajisje )(2mjet trans +15 paisje
pune)
Shpenzme për gjelbërimin e qytetit
Shpenzime për sektorin e vorrezave
Për administratën + ujë
TOTAL

Plani 2019

Pesha specifike (%)

2,940,000

63 %

1,300,000

28%

250, 000
110,000
4,600,000

6%
3%
100%

Shpenzimet kapitale të programit për vitin 2019:7643
Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet kapitale për shërbimin publike (gjelbërim/mirëmbatje
varrezash publike):
Shërbimet Publike
Pemë dekorative
Pajisje (Troko +paisje multifunksionale)
Paisje zyre
TOTAL

Plani 2019

Pesha specifike (%)

960,000
200,000
200,000

69 %

1,360,000

100%

31 %

PROGRAMI I MIRËMBAJTJES URBANE

Përshkrimi i programit

Politika e programit

Programi i mirëmbajtjes urbane dhe rurale parashikon
zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe pajisjen e
tyre me të gjithë elementët e nevojshëm për mirëmbajtje ne
vazhdueshmerinetërugëvekryesore,segmenteve
rrugoredhenyjevesidherehabilitimintërrugëve
rurale,meqëllimsigurimin e një mjedisi bashkëkohor duke
synuar jetëgjatësinë e investimeve ne infrastrukture.
Politika ekëtijprogramikonsiston nëofrimin e shërbimeve për
mirëmbajtjen
einfrastrukturës
sipasstandarteve
bashkëkohorenë tëgjithëkomponentëve tësaj, tështrirënë
tëgjithëqytetin
dhe
periferite,me
qëllimqët’iu
mundësojëqytetarëve shërbim në kohe dhe sipas kërkesave
për mirëmbajtje dhe zgjatje të kohes së investimit.Politike e
këtij program do te jetë dhe mirëmbatja rurale funksion ky i
cili mbulohej nga Qarku.
47
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019
 Ndërhyrjet komplekse në infrastrukturën rrugore nën dhe
mbitokësore nëpërmjet sherbimeve në:
 mirëmbajte të rrugëve , trotuareve
Objektivat e politikës së
 mirëmbatje të objekteve arsimore,adminstrat
programit
 mirëmbatje të rrjetit të ndricimit,
 mirëmbajtje të dekorit,
 mirëmbatja e rrugëve Rurale
Buxheti
i
akorduar
nga Bashkia për këtë program paraqitet në
Buxheti 2019
shumën 69 600 377 lekë një rritje prej 22 % e këtij programi
krahasuar me 2018.
Totali i këtij programi zë 20 % të totalit të shpenzimeve.
Ndërmarrja Mirëmbatjes Urbane
Njësitë shpenzuese

Programi i Mirëmbajtje Urbane

Plani 2018

Plani 2019

Shpenzime Korrente
Shpenzime Kapitale
Total

45,710,377
11,010,000
56,720,377

53,200,377
16,400,000
69,600,377

III. Vështrim i përgjithshem i Programit “Mirëmbajtje Urbane”.


Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore

Shërbimi i mirëmbajtjes së infrastrukturës rrugore në bashki realizohet nga Ndërmarrja e
Mirembatjes Urbane dhe Rurale.
Cilësia e këtij shërbimi është përmirësuar ndjeshëm gjatë viteve të fundit, si rezultat i:
- mirëmbajtjen e vazhdueshmetërrugëvekryesore,segmenteve
rrugoredhenyjevesidherehabilitimine blloqevetëbanimi dhe trotuareve.
Kjo Ndërmarrje, ka realizuar një analizë të detajuar te infrastrukturës për të përcaktuar:
– Gjendjen e rrugëve, trotuareve dhe infrastrukturës ndihmëse në to,
– Volumin e dëmtimeve dhe nevojën për mirëmbajtje për secilën rrugë,
– Përcaktimin e kostos për çdo njësi të ndërhyrjes.
Në përfundim të analizës, parashikohet që për vitin 2019, do të ndërhyhet me punime për:
 Mirëmbajtjen e rrugëve parësore dhe dytësore që përfshin: shtrime e riparime me asfaltobeton dhe rerëbituminoze, skarifikim, shtrime me çakull e stabilizant.
 Mirëmbajtjen e trotuareve që përfshin: sistemime të pjesshme me pllaka, asfalt dhe beton.
 Mirëmbajtjen e bordurave të lulishteve dhe të pemëve në trotuaret e rinj.
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Prodhime të betoformave për ndërhyrje të ndryshme,
Mirëmbatje të godinave dhe objekteve arsimore,
Mirëmbatje të rrjetit të ndricimit,
Mirëmbatje të dekorit
Mirëmbajtjen e makineri e paisje të inventarit.

Nderrmarrjes për vitin 2019 i shtohen për te kryer nderhyje per riparimin dhe mirmbajtjen e
rrugeve e troruareve ne lagje te ndryshme te Bashkise Patos si me poshte:
- Rruga “Late Bregu” me siperfaqe 150 m2 me riparime asfalto beton ne disa segmente te
rruges per tu riparuar,ne total riparimi i rruges shkone 18 Ton.
- Rruga “Dhori Tanaka” me siperfaqe 70 m2 me riparime asfalto beton ne disa segmente
te rruges per tu riparuar,ne total riparimi i rruges shkone 8.4 Ton.
- Rruga “Margellic” me siperfaqe 130 m2 me riparime asfalto beton ne disa segmente te
rruges per tu riparuar,ne total riparimi i rruges shkone 15,6 Ton.
Këto nderhyrje jane te preventivuara dhe me analize kostoje ku dhe eshte percaktuar nevoja per
materiale për mirembajtje.
Do te kemi dhe riparime te trotuareve dhe kuneta betoni ne rrugen “Late Bregu”.
Do te kemi dhe riparime te trotuareve dhe kuneta betoni ne rrugen“Dhori Tanaka”.
Do te kemi dhe riparime te trotuareve dhe kuneta betoni ne rrugen“Heronjte e Linasit”.
Do te kemi dhe riparime te trotuareve dhe kuneta betoni ne rrugen“7 Marsi”
Synimi kryesore ne drejtim te sistemit rrugore urban dhe atij rural te Bashkise se Patosit do te
jete : permiresimi dhe modernizimi i infrastruktures rrugore urbane dhe infrastruktures rrugore
rurale duke mundesuar akses te plot te tyre ne sistemimin e infrastruktures rrugore kombetare
dhe nderkombetare. Tashme rrejti rrugore urban i qytetit lidhet me rrjetin kombetar rrugore
nepermjete unazes kryesore te qytetit.


Mirembajtja e objekteve asimore dhe administrative

Ky sherbim do ju mundësojë qytetarëve shërbim në kohe dhe sipas kërkesave për
mirëmbajtje dhe zgjatje të kohes së investimit.Politike e këtij programi do te synoje në
realizimin e mirembajtjes se objekteve ne kohe, dhe me nje cilesi të mirë.


Mirembajtja e ndricimit rrugor dhe ndjekja e harxhimit të energjise.

Per vitin 2019 nevojat per ket sherbim rriten per faktin e marrjes ne dorezim te objekteve te reja
te cilat jane inbestuar nga Bashkia.Ky sherbim do ju mundësojë qytetarëve shërbim në kohe dhe
sipas kërkesave për te arritur ne realizimin e mirembajtjes ne kohe reale.Politike e këtij
programi do te synoje në uljen e kostos per kete sherbim deri ne mbulimin me tarifen e
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ndricimit.Harxhimi i energjise mbulon 32 kontrata gjithsej për ndricimin rrugor për bashkine
dhe njesite administrative,ku 10 kontrata u shtuan gjate vitit 2018.

A Shpenzimet operative për vitin 2019:
Tabela e mëposhtme paraqitet shpenzimet operative për shërbimin e mirëmbajtjes urbane:
Shërbimet Publike
Shpenzime karburanti +mirëmbatje mjetesh
(mirëmbatje per 2 mjete trans,3 mjete renda)
Sektori i ndërtimit
asfaltobeton+bazë material inerte)
Shpenzime ndricimi rrugor(energji+mirembatje
+pike lidhje)
Vegla pune + uniforma
Administrata
TOTALI

Plani 2019

Pesha specifike (%)

5,000,000

23.3%

1,460,000

6.8%

13,200,000

66.1 %

550,000
265,000

2.5%
1.3%

20,475,000

100%

Shpenzimet kapitale për vitin 2019:
Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet kapitale në vlerën 16 400 000 lekë për programin e
mirëmbajtjes urbane:
Shërbimet Publike

Vidator me bateri
Remont i Fordit

Blerje rëre bituminoze për shtrim rrugesh”
Blerje Asfalto -Beton për shtrim rrugesh”

Plani 2019
100,000
300,000
5,000, 000
11,000,000

Blerje baze material per KUZ rruga gropallaretGRIZ-VELAJ

1 000 0000

TOTAL

17,400,000

Projekti:

Pesha specifike (%)
0.7%
1.88 %
30.42%
67%

100%

Ndërhyrjet dhe problematikat:

Projekti parashikon nderhyrje per rehabilitimin e
“Blerje baze materiale per shtrim rrugeve ne njesite administrative:
rrugesh te brendshme me rere
 Rruzhdie
bituminoze”
“Ruga e Shkembit” me gjatesi rruge 435m, gjeresi
3.5m dhe siperfaqe totale 1522.5 m2.
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 Zharrez
-“Rruga Beline” me gjatesi rruge 840m, gjeresi 3.6m
dhe siperfaqe 3024 m2.
-“Rruga e fushes se plehrave,Sheqishte” me gjatesi
rruge 530 m, gjeresi 4.2 m dhe siperfaqe 2226 m2.
-“Rruga e Ures” me gjatesi rruge 345 m, gjeresi 4 m
dhe siperfaqe 1380 m2.
 Lagja 29 Marsi
-“Rruga ne lagjen e Gropallareve (Veri)” me gjatesi
rruge 420m, gjeresi 4 m dhe siperfaqe 1680 m2.
-“Rruga Batalioni Cameria” me gjatesi rruge 230 m,
gjeresi 4 m dhe siperfaqe 920 m2.
 Lagja e Re
-“Rruga Gjerim Banaj” me gjatesi 380 m, gjeresi
3.8m dhe siperfaqe 1444 m2.
 Grize
-“Rruga Deshmoret e Prishtines” me gjatesi 180 m,
gjeresi 4 m dhe siperfaqe 720 m2.
-“Rruga Ramiz Aranitasi” me gjatesi 180 m, gjeresi 4
m dhe siperfaqe 720 m2.
-“Rruga e Beharajt” me gjatesi 130 m, gjeresi 4 m
dhe siperfaqe 520 m2.
Ne total parashikohet te shtrohen me rere bituminoze
3670 m rruge te brendshme, me siperfaqe 14156.5 m2.
Vlera e preventivuar është 5 000 000 lekë.
Punimet parashikohet te realizohet Brenda vitit 2019.
“Blerje asfalto-betoni per shtrim Projekti parashikon nderhyrje ne rikonstruksionin e
rrugesh ne NJ.A Zharrez dhe Patos” plote dhe te pjesshem te rrugeve te meposhtme,
perkatesisht:
 NJ.A.Zharrez
-Rruga “Mehillaj” me gjatesi 135 m, gjeresi 3.5m dhe
siperfaqe totale 472.5 m2 (Verbas)
-Rruga “Cobaj” me gjatesi 135 m, gjeresi 3.5m dhe
siperfaqe totale 472.5 m2 (Verbas)
-Rruga “8 Dhjetori” me gjatesi 90 m, gjeresi 3.5m dhe
siperfaqe totale 315 m2 (Verbas)
-Rruga “Prendaj” me gjatesi 60 m, gjeresi 3.5m dhe
siperfaqe totale 210 m2 (Verbas)
-Rruga “Pepajt” me gjatesi 270 m, gjeresi 4m dhe
siperfaqe totale 1080 m2 (Frasher)
-Rruga “Semanjaket” me gjatesi 470 m, gjeresi 4m
dhe siperfaqe totale 1880 m2 (Frasher)
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-Rruga “Lapidari” me gjatesi 325 m, gjeresi 4 m dhe
siperfaqe totale 1300 m2 (Frasher)
 Patos
-Rruga e shkolles “Muhamet Shehu” me gjatesi 220
m, gjeresi 5m dhe siperfaqe totale 1100 m2.
-Rruga e brendshme ne bllokun e banesave prane
spitalit, me gjatesi 400 m, gjeresi 5m dhe siperfaqe
totale 2000 m2.
-Rruga pas pallatit te kultures deri tek banesat sociale,
me gjatesi 300 m, gjeresi 5m dhe siperfaqe totale 1500
m2.
Vlera e investimit prej 11 000 000 lekë do te
realizohet pergjate 2019, ndersa vlera prej 29 000 000
leke do te realizohet ne 2020,e parashikuar kjo edhe
ne marreveshjen kuader.

Blerje
bazë
material
për
rikonstruksionin e KUZ në rrugën
“Gropallarët” Grizë Velaj

–

Te shtyhet kolektori jashtë qendrës së banuar
me gjatesi 200m
- Pastrimi i kanalit deri në pikën e kanalit që
vjen nga fshati Dukas
- Kolektori do te ndërtohet pjesë pjesë
- Vlera e financimit për vitin 2019 është 1 000
000 lekë

IV .PROGRAMI I RRUGET RURALE

Programi i mirëmbajtjes urbane dhe rurale parashikon
zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe pajisjen e
tyre me të gjithë elementët e nevojshëm për mirëmbajtje ne
Përshkrimi i programit
vazhdueshmerinetërugëvekryesore,segmenteve
rrugoredhenyjevesidherehabilitimintërrugëve
rurale,meqëllimsigurimin e një mjedisi bashkëkohor duke
synuar jetëgjatësinë e investimeve ne infrastrukture.
Politike e këtij program do te jetë dhe mirëmbatja rurale
funksion ky i cili mbulohej nga transferta e pakushtezuar
Politika e programit
sektoriale.
 Ndërhyrjet komplekse në infrastrukturën rrugore nën dhe
mbitokësore nëpërmjet sherbimeve në:
 mirëmbatja e rrugëve Rurale
Objektivat e politikës së
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programit
Buxheti 2019

Njësitë shpenzuese

Programi
Shpenzime Korrente
Shpenzime Kapitale
Total

Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë program paraqitet në
shumën 1,798,380 lekë.Buxheti është akorduar transfertë e
pakushtezuar sektoriale për mirëmbajtjen e rrugëve rurale.
Totali i këtij programi zë 2.23 % të totalit të shpenzimeve nga
kjo transfertë.
Ndërmarrja Mirëmbatjes Urbane

Plani 2018

Plani 2019

1,781,000
0
1,781,000

1,798,380
0
1,798,380

IV. Vështrim i përgjithshem i Programit “Rruget Rrurale”.
Synimi kryesore ne drejtim te sistemit rrugore urban dhe atij rural te Bashkise se Patosit do te
jete : permiresimi dhe modernizimi I infrastruktures rrugore urbane dhe infrastruktures rrugore
rurale duke mundesuar akses te plot te tyre ne sistemimin e infrastruktures rrugore kombetare
Tashme rrjeti rrugore urban i qytetit lidhet me rrjetin kombetar rrugore nepermjete unazes
kryesore te qytetit.
Vlera për realizimin e këtij funksioni është 1 798 380 lekë te ndara ne shpenzimet për personelin
në vlerën 1 478 200 lekë dhe shpenzime operative ne vleren 320 180 lekë.

V.PROGRAMI I RINISË DHE SPORTIT
Përshkrimi
programit

Politika
Programit

Programi per rinin do te ofroje sherbime specifike ne lidhje me a)informimin
i dhe keshillimin per rinin per sherbimet ne shkolla,edukim,per formim
professional,etj, b)vlersimin e nevojes per mbeshtetje te te
rinjeve,c)kordinimin e grupeve rinore te shkollave ne qytetin e Patosit me
aktivitet ne ambjentet e Stadiumit “Alush Noga”Bashkerendim me sektorin e
sherbimeve sociole,shendetesore e te sportit per nxitjen e aktiviteteve me te
rinj.
Politikaekëtijprogramisynonnxitjen,zhvillimindhepërhapjenekulturëssportive
e nëqytet,nëpërmjet organizimitprojektevesportive me moton “të jetojmë me
sportin”.
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 Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe
administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e
këtij funksioni.
 Tërheqjen drejt programeve sportive të të gjithë komunitetit e
veçanërisht rininë.
Objektivat
e
 Riorganizimi i sportit në shkolla, si bazë për përcaktimin e sporteve
politikës
së
prioritare,
programit
 Mbrojtjen,forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të
sportit,
 Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të rinisë e
sportit,
 Krijimi i tryezës sportive për të nxitur e zhvilluar shkencën dhe
profesionalizmin në sport,
 Krijimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës sportive,për
zhvillimin e sportit në të gjitha kategoritë.
Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 2019, paraqitet në
shumën prej 11,191,249 lekë dhe përbën 3 % të totalit të shpenzimeve.
Buxheti 2019
Klubi Sportiv Albpetrol
Njësitë
shpenzuese

Programi i Rinise dhe Sportit
Shpenzime Korrente
Shpenzime Kapitale
TOTALI

Plani 2018
14,793,429
0
14,791,429

Plani 2019
11,191,249
0
11,191,249

V. Vështrim i përgjithshem i Programit “Rinia dhe Sporti”.
Programi per rinin do te ofroje sherbime specifike ne lidhje me a)informimin dhe keshillimin per
rinin per sherbimet ne shkolla,edukim,per formim professional,etj, b)vlersimin e nevojes per
mbeshtetje te te rinjeve,c)kordinimin e grupeve rinore te shkollave ne qytetin e patosit me
aktivitet ne ambjentet e Stadiumit “Alush Noga”Bashkerendim me sektorin e sherbimeve
sociole,shendetesore e te sportit per nxitjen e aktiviteteve me te rinj.
Pjesa e programit per te rinine dhe sportit do te jete organizimi i pervitshem i aktivitete sportive
dhe zhvillimi i sportit ne komunitet.keto aktivitete do te zhvillohen sipas tradites qe ndihqet per
cdo vite nga shkollat e qytetit te Patosit me aktivitete sportive kulturore etj.
Nepermjet programit per rinine dhe sportin do te mbeshteten administrimi dhe funksionimi i
Klubit shumesportesh “Albpetrol Patos”,si dhe do te mbeshteten disiplina te ndryshme.
Pjese perberese e programit ne mbeshtetje te sportit te futbollit eshte mbeshtetja dhe financimi i
ekipeve zinxhire te grupemoshave te ndryshme qe jane pjese e ekipit te futbollit “Albpetrol
Patos”.Me qellim rritjen e pjesemarrjes se te rinjeve ne aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit
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ne komunitet synojme organizimin e programit “Jeto me Sportin”keto aktivitete do te zhvillojne
traditen ku te rinjte dhe te rejat e shkollave te Qytetit te Patosit konkurojne midis shkollave dhe
te garojne mes tyre ne mbeshtetje te Klubit Sportiv “Albpetrol Patos”.


Dialogu me Tifozet

Qellimi kryesor do te jete krijimi i dialogut dhe bashkepunimit nepermjet kater aktoreve
kryesore:
1-FSHF
2-Bashkia Patos
3-Tifozet e ekipit “Albpetrol”
4-Aktoret e jashtem(policia etj.)
Nepermjet ketij dialogu dhe bashkepunimi,aktivitetet sportive do te kene keto perfitime si me
poshte:
 Afrimi ne stadium sa me shume sportdashes,vecanerishte te familjeve dhe femrave.
 Organizimi i nje grupi pune,me pjesemarrjen e paleve mbeshtetesve dhe te aktoreve
kryesore.
 Permisim i pervojes ne stadium,per te gjithe aktoret e ndeshjeve(tifozet,klubi,policia,etje.
Shpenzimet operative të programit për vitin 2019:
Planifikimi i shpenzimeve Operative ne Projekt Program te Buxhetit per vitit 2019, i
referohemi shpenzimeve operative faktike te vitit 2018,sipas PBA 2019-2021, mbi shpenzimet
qe mbulojme per aktivitetet e Klubit Sportiv Albpetrol mbi zhvillimin e sportit ne komunitet me
moton “Jeto me Sportin” per Qytetin te Patosit.
Shpenzimet operative të këtij programi konsistojnë në mbështetjen financiare për funksionimin
të klubit sportive në qytetin e Patosit për të kaluar në Kategorinë e Parë,duke siguruar:
 trajtimin ushqimor për sportistët,
 shpenzimet për honorare, dieta udhëtime, uniforma etj,
 mbështetjen financiare të klubeve në aktivitetet,
 shpenzimet për administrimin e klubeve,
 nxitja dhe organizimi i projekteve të ndryshme sportive duke i mbështetur financiarisht,
 financimin e projekteve sportive për të gjithë aplikuesit dhe pjesëmarresit që organizojnë
aktivitete sportive që përmbushin funksionin e politikat e programit të Bashkisë së Patos.
Shpenzimet për sportin paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Rinia dhe Sporti
-Shpenzime karburanti + benzinë(autobuzi+paisje
mirmbajtjen e fushes)
- Siguracione shërbime autobuze + siguracion mjeti

Plani 2019
700,000

Pesha specifike (%)
10%

310,000

4%

- Kuotëpjesëmarrje,antarësimi,rregji i futbollistëve

780, 000

11%
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,stafit, kartona të kuq + verdhe, të tjera penalitete
-Veshmbathje + medikamente
-Mjete stervitore
- Shpenzime udhetime dieta për administratën
-Shpenzime për faza e parë ,kupa e Shqipërisë, fazë
përgatitore faza e dyte
Trajtimi i sportistëve me ushqim
Shpenzime lëngje
Shërbime mirëmbatje

500,000
200,000
50,000

6%
2%
1%

19%
36%
1%
3%

Të tjera për (ujë,energji kancelari , detergjen, lëngje,)

1,218,000
2,500,000
90,000
250,000
350,000

Ekipi i Boksit
Shpenzime regjistrimi trajnimi boksi + te ndryshme
TOTAL

200,000
7,148,000

2%
100%

5%

VI.PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE
KyprogramparashikonmenaxhiminfinanciartëBashkisë
Përshkrimi i programit Patosdhepërfshinshpenzimet enevojshmeadministrativepër
funksionimin normal tëadministratësvendore si dhe
shpenzimet për nevojat e ushtrimit të kometencave të veta.
Politika ekëtij programikonsiston në përmirësimin e
funksionimit dhe të menaxhimit të Bashkisë Patos për të
Politika e Programit
arritur qëllimin që të vëmë në themel të shërbimeve
konsiderimin e “qytetarit-klient”.
Në zhvillimin e kapaciteteve menaxhuese për garantimin e
përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njërzore dhe
përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.
 Përmirësimi i menaxhimit dhe përdorimit të fondeve
publike me trasparencë, efiçencë, ekonomike dhe
implementimin e zhvillimin e një sistemi bashkëkohor
e të qëndrueshëm për kontrollin e brendshëm
financiar, me një shërbim të pavarur e funksional të
auditimit të brendshëm,
 Hartimin e planeve dhe programeve për zhvillimin
ekonomik lokal
 Hartimi dhe propozimi i ndryshimeve në politikën
fiskale, me qëllim mbështetjen e vazhdueshme të
Objektivat e politikës
rritjes ekonomike të qytetit,
së programit
 Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike,
 Mbëshetje për nxirese zhvillimin e biznesit te vogël
nepermjete veprimtarive
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Buxheti 2018

 Ndërtimin e një sistemi efektiv të programimit
buxhetor, mbi bazë programesh, për të gjitha
institucionet buxhetore,
 Krijimi i një institucioni efiçient, ku të përmirësohen
në vazhdimësi aftësitë e stafit drejtues, kapacitetet
institucionale dhe teknike, me qëllim administrimin
korrekt të fondeve,
 Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit
të Bashkisë Patos dhe niveleve të tjera të
vendimmarrjes në varësi të saj
 Onizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit
ekonomike vendor
 Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të
likuidojnë detyrimet në përputhje me kërkesat e
legjislacionit tatimor, duke siguruar që të ardhurat nga
taksat dhe tarifat vendore, të shkojnë për llogari të
buxhetit të Bashkisë,
 Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e
numrit të taksapaguesve, dhe reduktimi i elementëve
të evazionit,
 Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut,
 Për një shërbim të ndershëm, të plotë dhe cilësor për
biznesin dhe qytetarët,
 Krijimi i sistemit të informacioni, nëpërmjet
informatizimit dhe lidhjes online ndërmjet strukturave
bashkiake dhe bankave të nivelit të dytë, si dhe për
ofrimin e shërbimit ndaj taksapaguesve, në mënyrë
elektronike,
 Fushata
informative dhe sensibilizuese
për
ndërgjegjësimin e publikut për detyrimet ligjore ndaj
Bashkisë,
 Organizimi i trajnimeve me stafin e ri dhe atë
ekzistues,
 Përmirësimi i ambjenteve të punës për punonjësit e
Bashkisë,
 Mirëmbajtja e sistemit kompjuterik dhe faqes së
internetit të Bashkisë Patos për pasqyrimin me
transparencë të punës,
 Forcimi i kontrollit mbi territorin urban në fushën e
ndërtimeve, të veterinarisë, të kontrollit ushqimor dhe
atij të qëndrave e shërbimeve komunitare.
Për vitin 2019 ky program do të financohet në shumën
prej 83,469,542 lekë ose 19 % të totalit të shpenzimeve.Ky
program për vitin 2019 ka pësuar një ulje prej 17 %.
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Njësitë shpenzuese

Bashkia Patos .

Programi i AdministratësVendore

Plani2018

Plani 2019

ShpenzimeKorrente
ShpenzimeKapitale

82,239,866
7,500,000

81,769,542
1,700,000

TOTALI

89,739,866

83,469,542

VI. Vështrim i përgjithshem i Programit “Administrata Vendore”


Situatae njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Patos është pjesë e Qarkut Fier dhe ka një sipërfaqe prej 82.5 km², me qendër qytetin e Patosit.
Ajo kufizohet në veri dhe në lindje nga bashkia e Roskovecit, në jug me bashkinë e Mallakastrës dhe në
perëndim me bashkinë e Fierit. Kjo bashki përbëhet nga dy njësi administrative, të cilat janë: Zharrëza
dhe Ruzhdia. Bashkia e Patosit, në bazë të statistikave të vitit 2011 sipas Censusit regjistronte 22.959
banorë dhe densitet prej 278.3 b/km², ndërsa sipas Regjistrit të Gjendjes Civile në vitin 2017 rezulton
42.889 banorë.
Aktualisht Bashkia Patos nuk disponon Plan të Përgjithshëm Vendor. Planet e fundit datojnë në vitet ’70
dhe janë të shfuqizuar.
Mungesa e planifikimit të mirëfilltë në territorin e Njësive të Qeverisjes Vendore, ka bërë që komunitetet
të cilat pësuan rritje si demografike ashtu edhe ekonomike, të ndërtonin struktura dhe shtëpi të reja, pa
lejet përkatëse të parashikuara nga ligji, duke zënë tokat bujqësore dhe duke ndryshuar destinacionin e
këtyre të fundit.
E gjithë kjo situatë ka rezultuar në: a) ekspansion të ndërtimeve informale; b) mungesë të infrastrukturës;
c) mungesë të “qendrave” të fshatrave, ku të zhvillohen aktivitete sociale, kulturore e tregtare; d) mungesë
të ardhurash nga taksa e ndërtimit për Njësitë e Qeverisjes Vendore; e) mungesë të fondeve të këtyre të
fundit për të investuar në infrastrukturë e më gjerë; f) kthim në shkallë të gjerë i tokës bujqësore në tokë
urbane; g) diferencim i lartë në përdorimin e tokës, ku zonat e banimit janë larg zonave tregëtare e
qendrave të aktiviteteve; h) ndërtime përgjatë akseve rrugore; i) varësi ndaj lëvizjes me automjete; j) pak
ose aspak mundësi për transport publik; k) shtim i impakteve mjedisore.
Në 17.05.2018 është ndërmarrë vendimi nga kryetari i bashkisë Patos për nismën e planit të përgjithshëm
vendor për gjithë territorin e bashkisë.
Plani i Përgjithshëm Vendor, përmes planifikimit të kujdesshëm dhe zbatimit të instrumenteve përkatëse,
do të tentojë të zgjidhë problemet ekzistuese që lidhen me çështjet e ndotjes së mjedisit, ajrit, ujërave
nëntokësorë, zhvillimit informal etj. Plani i zhvillimit adreson në mënyrë të vecantë dhe çështje të cilat
lidhen me situatën social ekonomike, ku nëpërmjet politikave të zhvillimit synohet nxitja e ekonomisë
lokale dhe rajonale, ulja e nivelit të papunësisë dhe rritja e mirëqënies sociale dhe ekonomike.
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Krahas problematikave të mësipërme, Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Patos do të vendosi theks
në zgjidhjen e problematikave të lidhura me zhvillimin e territorit si informaliteti, humbja e tokave
bujqësore, mungesa e infrastrukturave publike etj.
 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë.
Duke pasur parasysh situaten e qeverisjes vendore ështëe përgatitur një listë të investimeve që kanë më
shumë prioritet dhe janë më shumë të nevojshmë për rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe rritjen urbane të
qytetit. Këto projekte do te japin zgjidhje te integruar te projekteve te largimit te ujërave te ndotura,
kanalizimeve dhe rehabilitimit/ndërtimit te akseve te infrastrukturës.



Informacion financiar kryesor

Bashkia Patos sipas programeve të miratuara nga IFP-ja ka shpërndarë tavane buxhetore në 13
programe.Programet kanë të përfshirë funksione dhe aktivitete sipas natyrës dhe klasifikimit
ekonomik.

Shpenzimet operative për vitin 2019:
Këto shpenzime paraqiten me ulje në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018. Këto shpenzime
përfshijnë:
 Aparatit të Bashkisë Patos, me drejtorite përbërëse të saj.
 Aparati i Njësisë Administrative Zharrëz
 Aparati i Njësisë Administrative Rruzhdije
 Policisë Bashkiake,
 Inspektoriatit të Ndërtimit,
Brenda zërit të shpenzimeve operative të Aparatit të Bashkisë përfshihen:
 shpenzime për zhvillimin ekonomik, ku përfshihen shpenzimet për të gjitha aktivitetet në
ndihmë të zhvillimit të bizneseve të qytetit, për mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik etj.
 shpenzime të funksionimit të institucionit,
 shpenzimet për pritje perciellje delegacioni të huaj,
 realizimi i pagesës së pagave dhe sigurimit shoqëror të nëpunësve dhe punonjësve të
administratës.
 plotësimi kërkesave dhe përmirësimi i kushteve për punë normale në Administratë .
 sigurimi i materialeve e shërbimeve nga të tretët .
 sigurimi i lëvizjes së nëpunësve dhe realizimi shpenzimeve të transportit.
 mirëmbajtja e mjeteve të transportit dhe paisjeve të zyrave nëpërmjet shpenzimeve për
mirëmbajtje të zakonshme.
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 realizimi i Shpenzimeve të tjera operative të përballuara nga fondi rezerv,fondi i
kontigjencës dhe fondi për Këshillin e Qarkut,kuoten e antaresimit ne shoqaten e
Bashkive.
 realizimi i shpenzimeve të tjera operative.

Totali i këtyre shpenzimeve administrative paraqitet në tabelën e mëposhtme:
Plani 2019

Shpenzime administrative
Materiale të përgjitheshme funksionimi
Shpenzime ndaj të treteve (ujë,energji, telefon,
sherbim postar etj)
Materiale pastrimi
Shërbime pajisje mirëmbajtje informatike+
mirëmbatje faqes ËEB të Bashkisë
Shpenzime gjyqësore
Shpenzime transporti
Shpronesime per interes publik
Paketa ushqimore
Fondi për Emergjenca
Fond rezerve dhe kontigjence
Kuota e Qarkut
Kuota e antaresimit ne Shotaten e Bashkive
Shperblime keshilltar/kryesite e fshatrave
Hipotekime
Shpenzime udhetime dhe dieta brenda vendit
Shpenzime udhetime dhe dieta jashtë vendit
Fondi pritje percjellje delegacioni i huaj
Detyrime nga komisionierve te DAP
Projekt e premtja e grave
Forcimi i grupeve vurnerabel
Total

Pesha specifike (%)

2,300,000
6,050,000

10%
25%

200,000

1.2%

50,000

400,000
500,000

1.2 %
0.7 %
7%
14 %
14 %
2%
2.2%

1,500,000

8%

500,000
300,000
3,660,000
100,000

2.2%
1%
15%
1.2%

300,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
21,710,000

1%
1.2%
0.5%
1.2%
0.7%
0.5%
100%

1,000,000
3,300,000
1,000, 000
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Shpenzimet kapitale për vitin 2019:
Në buxhetin e vitit 2019 paraqiten objektet me vlerën 1 700 000 lekë si më poshtë :
Ndërhyrjet dhe problematikat
Paisje zyre per nje infrastrukture
Sa me bashkekohore per
administraten

Me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit .
Për realizimin e këtij projekti kërkohet një fond prej 1,700, 000 lekë .

“Rikonstruksioni I godines se Bashkise
Patos”

Ky projekt eshte trajtuar ne dy pjese:
Rikonstruksioni i fasades se godines se Bashkise, nje investim me vlere 2 400 000 leke qe do te
financohet nga donatoret e Raiffeisen Bank.
Rikonstruksioni total i objektit te Bashkise, investim me vlere 28 000 000 leke qe do te financohet
gjithashtu nga donatore, konkretisht USAID.
Objekti ne shqyrtim eshte godina e cila aktualisht ka funksionin e Bashkise se qytetit te
Patosit.Objekti ndodhet ne lagjen “Naftetari”,I pozicionuar ne pjesen fundore te Shetitores
“Republika”.Projekti I hartuar ka ne fokus rikonstruksionin e pergjithshem,rikonstruksion I godines
dhe sistemimin e ambientit perreth saj.

PROJEKTI: Ne procesin e rikonstruksionit te godines se qytetit te
Patosit,perfshihen nje sere punimesh duke perfshire:
-Punime prishjeje
-Punime shtresash
-Punime b/a
-Punime suvatimi
-Punime dyer/dritare
-Punime elektrike dhe h/sanitare
-Punime te sistemimit te jashtem
Teresia e ketyre nderhyrjeve paraqitet si nje domosdoshmeri per sigurimin e
kushteve te pershtatshme te punes ne kete godine, duke patur parasysh edhe vete
funksionin e godines. Aktualisht godina paraqitet ne nje gjendje te amortizuar
dhe ka nevoje per nderhyrje te menjehershme.
Pervec nderhyrjeve ne ambientet e brenshme, jane parashikuar edhe nderhyrje
ne fasaden e godines, qe konsistojne ne rikonstruksionin e veshjes se saj duke e
trajtuar pjeserisht me pllaka guri. Rikonstruksioni i fasades i jep nje pamje te
kendshme godines, duke e pershtatur me edhe me ndryshimet pozitive te
infrastruktures se qytetit.
Sistemimi i hapesires perreth territorit te Bashkise konsiston ne krijimin e
zonave te gjelberuara, hapesirave per qytetaret dhe sheshet per parkim.
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VII.PROGRAMI I ARSIMIT

KULTURES DHE TRASHEGIMISE KULTURORE

Programi i arsimit parashikon ndërhyrjet për rikonstruksionin e objekteve shkollore
dhe parashkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale, si dhe
mirëmbajtjen e vazhdueshme. Gjithashtu do të tentojë ti japë një dimension të ri dhe
më të plote jetës artistike dhe kulturore të qytetit tonë jo vetëm duke u mbështetur në
projektet ekzistuese, të cilat po kthehen në një traditë për qytetin tonë , por edhe duke
Përshkrimi dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative të cilat do te vijnë pranë Bashkisë
Patos nga persona të tretë, shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare. Ky program do
i
programit të tentojë të promovojë vlerat kulturore të qytetit.
Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies
me synim arritjen e standarteve optimale bashkëkohore mësimore për të gjithë si
dhekrijiminenjëjete
samëtëpasur
kulturoredhe
socialepërqytetine
Politika e Patositdukepërfshirëtëgjithagrupmoshatdheniveletëndryshmesocialeqëbashkëjetojnënë
Patos dhepromovimin enjëqytetisa më tërheqësdhe me kushte optimale për
Programit
bashkëjetëse.
 ndërhyrje me mirembajtje në arsimin parashkollor. Brenda vitit 2019 do të
ndërhyhet në mirembajtjen e të gjitha shkollave dhe kopshteve të qytetit të Patosit
dhe të dy Njësive Administrative në të cilat marrin shërbim fëmijët që
konsiderohen si përfitues të drejtëpërdrejtë të arsimit parashkollor dhe familjet e
tyre.
Objektivat  ndërhyrje në kopshte e çerdhe për plotësimin e infrastrukturës së brendshme dhe
të jashtme dhe për pajisjen me të gjithë elementët e nevojshëm duke krijuar një
e politikës
infrastrukturë argëtuese dhe edukative për fëmijët dhe komunitetin ashtu edhe në
së
ambjentet e brendshme me pajisjen me kuzhina profesinale etj. për ofrimin e një
programit
shërbimi cilësor për fëmijët.

Buxheti
2018

Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i përbashkët i Njësive të
Qeverisjes Vendore dhe Pushtetit Qendror.
Bashkia Patos dhe dy njësitë Administrative Zharrëz dhe Rruzhdije administron
aktualisht:
 13 kopshte, 1 cerdhe
 7shkolla 9-vjeçare dhe 3 shkolla të mesme të përgjithshme,
 Gjallërimin e jetës kulturore e artistike të qytetit duke mbështetur me fonde
projektet kulturore të të gjitha kategorive të artistëve, si dhe promovimin e
identitetit kmbetar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me
suhtrimin e ketyre funksioneve.
 Mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të artit dhe
kulturës,
 Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të kulturës,
 Zhvillimin , mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe ambienteve për lexim
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me qëllimin e edukimit te përgjithshëm të qytëtarëve.
 Tërheqjen drejt programeve kulturore të të gjithë komunitetit e veçanërisht rininë.
 Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve kulturore në qytet,duke rritur
cilësinë e shërbimit të ofruar për komunitetin,
Buxheti i akorduar nga Bashkia Patos për këtë Program, për vitin 2019 paraqitet në
shumën prej 29,233,035 lekë. Ky program zë 7 % të totalit të shpenzimeve.
Bashkia Patos .
Njësitë
shpenzuese Drejtoria Arsimit Kulturës dhe Sportëve

Programi i Arsimit dhe Kultures
ShpenzimeKorrente
ShpenzimeKapitale
Totali ;

Plani 2018
25,227,108

Plani 2019
25,766,908

1,881,200

3,466,127

27,108,308

29,233,035

VII. Vështrim i përgjithshem i Programit “Arsimi Kultura trashegimia kulturore”
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.
 Vë në funksionim ose mbështetje, teatrot, sallat e ekspozitave.
Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma,
shfaqje artistike etj.)

Shpenzimet operative të programit për vitin 2019
Kemi një rritje të shpenzimeve për këtë program për vitin 2019 në krahasim me vitin 2018, duke
planifikuar me shumë projekte kulturorë të cilat do të jenë në shërbim dhe të datave historike
përvjetore por dhe në shperndarje me të drejtë të shpenzimeve ndërmjet programeve sipas
natyrës së shpenzimit dhe përshtatjes me programin përkatës.
Mirëmbajtje e përvitshme e ambienteve në objektet arsimore parauniversitare.

Nëpërmjet Dr.Sherbimeve dhe Ndërmarrjes së Rregullim Territorit do të realizohet mirëmbajta e
objekteve shkollore dhe parashkollore dhe godinave të tjera publike.
Më konkretisht do te realizohen shërbimet si më poshtë:
 Ndërhyrjet në përmirësimin e infrastrukturës të 7 shkollave 9 vjecare, 3 shkollë të
mesme, 13 kopshteve,1 çerdheve të qytetit dhe 1 qendra sociale për moshën e tretë,duke
ndërhyrë sipas nevojave përkatëse për punime elektrike, hidraulike, etj;
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 Lyerjen dhe desinfektimin e përvitshëm të ambjenteve të objekteve shkollore e
parashkollore,
 Garantimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ngrohjes të objekte shkollore e parashkollor,
 furnizimin me ushqim për Kopsht e Çerdhe të qytetit tonë.



Aktivitete te jashtme1 000.000leke
Organizimin e programit kulturor-artistik-sportiv 2.225.000leke te cilat do te perfshijne
projektet e meposhtme:

Projekt 1. Pasurimi i bibliotekes me libra artistik per te rritur dhe femijedhe libra per stimulimin e
talenteve ne letersi .Per te rritur cilesine e sherbimit ndaj lexuesve te qytetit tone ne baze te kerkesave te
tyre do te behet blerje e librave artistik per te rritur dhe femije si dhe libra per nxenesit fitues te
veprimtarive letrare te bibliotekes dhe QKF.
Shpenzimet financiare per projektin

115.000leke:

Libra artistik per te rritur dhe per femije
Projekt 2. Organizimi i ceremonive zyrtare dhe përkujtimore të datave të shënuara historike e 10shkurtit
(Aksioni i Patosit), 29Marsit (beteja e Margelliçit),5Maji (Dita e Dëshmorëve) , 3nëntorit(Batalioni i
Sheqistes)dhe 28-29Nëntorit (Shpallja e Pavarësisë dhe Çlirimi i Atdheut) si dhe eventeve te ndryshme
qe organizon Bashkia. Këtu përfshihen blerjet e kurorave me lule si dhe luleve të freskëta për të bërë
homazhe nëbustet ,lapidarët dhe pllakatat përkujtimore të heronjve dhe dëshmorëve të luftës si dhe per t’u
dhuruar personaliteteve te ndryshem qe vijne per vizite, mesuesve te vjeter ne pension si dhe drejtuesve te
shkollave per festen e 7-marsit.
Shpenzimet financiare per projektin 100.000leke(buqeta dhe kurora me lule)
Projekti 3.“Jo vetem lule”–do të organizohet me rastin e 7-8marsit, festës së mësuesit dhe gruas. Ky
projekt eshte konceptuar si një format me gra te profesioneve te ndryshmete qytetit dhe njesive
administrative per te vlerësuar kontributin e tyre si dhe rritjen e perfaqesimit gjinor ne shoqeri.
Shpenzimet financiare për projektin 300.000lekë:Aktivitet (dreke festive)
Projekt 4.“Ne skenen e Teatrit”– do te organizohen gjate vitit ne Pallatin e Kultures.Ne kete projekt
perfshihet pergatitja dhe venia ne skene e shfaqjeve teatrale nga Pallati i Kultures me nxenes te shkollave
te mesme Shpenzimet financiare per projektin:100.000leke (ne varesi te pjeses teatrale te
perzgjedhur):
Blerje
e
bazes
materiale
per
kostumografine
dhe
skenografine.
Projekt 5.”75-vjet - Kala historike” – aktivitet kushtuar 75-vjetorit të Betejës së Margëlliçit. Do të
organizohen një sërë aktivitetesh simpozium, program artistik e sportiv.
Shpenzimet financiare për projektin : 50 000leke
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Aktiviteti (koktej me veteranët)
Projekt 6.“Fest’Polifoni” – festivali i polifonise me grupet polifonike te Patosit ,njesive Zharrez e
Ruzhdie dhe grupeve te bashkive te tjera (Mallakaster,Delvine,Tepelene). Organizohet per here te pare
per te ruajtur traditen e bukur te kenges polifonike.
Shpenzimet financiare për projektin : 100 000leke
Kengetaret pjesemarres
Projekt 7. “Patosi Fest” Festa e qytetit te Patosit e cila përkon me 70-vjetorin e krijimit te qytetit.
Projekti do te perfshihen te gjitha llojet e veprimtarive simpozium shkencor me referues studiues dhe
inxhinier te industrise se naftes, veprimtari artistike-kulturore-sportive dhe do te perfundoj ne mbremje
me nje koncert festiv ku do te marrin pjese kengetare te qytetit dhe kengetare te tjere te ftuar te muzikes
se lehte dhe popullore.
Shpenzimet financiare per projektin: 550.000 leke:
-Simpoziumi
150 000 leke
-Baze materiale per dekor, referues, dekorata vleresimi dhe koktej
-Koncert festiv
400 000 leke
-Ndricim&foni&gjenerator
170 000 leke
-Kengetare
230 000 leke
Projekt 8.“Brez pas brezi myzeqar!”Festa e e Njësisë Zharrëz organizohet gjatë muajit shtator për
promovimin dhe trashëgiminë e vlerave etnografike, muzikore, folklorikedhe produktet e kësaj zone.
Shpenzimet financiare për projektin : 200.000l eke:
Këngëtar popullor, bazë materiale për panairin
Projekt 9.”Gjithmonë pranë jush!” I dedikohet moshës së tretë prindërve dhe gjyshërve tanë. Do të jetë
një ditë e veçantë përkushtuar mundit dhe sakrificës së tyre në 1 Tetor Ditën Ndërkombëtare të Moshës së
Tretë.
Shpenzimet financiare per projektin :30.000leke:
Projekt 10.”Sofra bujare”-Festa eNjësisë Ruzhdieorganizohet ne 20 tetor .Promovimi dhe reklamimi i
ullirit(varieteteve) dhe vajit të tij si dhe punimet artizanale, trashëgimine e vlerave etnografike, muzikore,
folkloriketë kësaj zone.
Shpenzimet financiare për projektin :100.000leke:
Këngëtar popullor, bazë materiale për panairin
Projekt 11.“Ti Shqiperi me jep nder! ”aktivitet kushtuar 75-vjetorit te çlirimit te atdheut. Ne kete
projekt do te perfshihen aktivitete te ndryshme historike , letrare e muzikore ku do te perfshihen te gjitha
moshat ne sheshin qendror te qytetit ku do te nderthuren elementet letrar dhe muzikor.
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Shpenzimet financiare per projektin:30.000leke
-Koktejme veteranet
Projekt 12.“Kenget e rinise” – Koncert recital me kengetar dhe grupe muzikore te rinj I cili do te
organizohet ne 8dhjetor ne Diten e Rinise.
Shpenzimet financiare per projektin:150.000leke
Kengetaret dhe dekorin
Projekt 13. “Nga mot gëzuar Vitin e Ri 2020!” –Koncert festiv me rastin e festes se Vitit te Ri i cili do
te mbledh te gjithe nxenesit e dalluar ne procesin mesimor-edukativ te shkollave 9-vjecare te qytetit dhe
fshatrave te Bashkise Patos per te cilet do te pergatitet nje dhurate .

Shpenzimet financiare : 400.000leke
Blerje e dhuratave per nxenesit e dalluar te shkollave 200nxenes x 1.500leke -300.000leke
Blerje e lodrave per femijet e kopshteve te qytetit 100.000leke

Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet operative për programin e arsimit:
Plani 2019

Shpenzime për arsimin
Projekte artistike
Aktivitete të jashtmë
Material për organizimin e aktiviteteve+QKF
Material të ndryshme industrial
+baze materiale për shkolla
Energji elektrike
Mirëmbajtje e objekteve shkollore +mirëmb stol
dhe tualete të skenës
Sistemi i ngrohjes në objektet shkollore e
parashkollore+ gatim+ Zhani Ciko
Ushqimi për kopshtin me drekë
Materiale pastrimi
Blerje Kancelari per shkollat dhe QKF
Blerje materiale per mirembajtjen e stolave
p.Kulture ,tualeteve,tualet
QKF(90+30+100)mije
Stimulimi i nxensve ekselent
Total

2,225,000
1,000,000
90,000
300,000

Pesha specifike (%)
12%
6.5%
0.1%
3.5%

2,575,000

20%

2,500, 000

20%

550,000

6.5%

3,000,000

23.5%
3.5%
3.5%
-

750,000
200, 000
220,000

200,000

0.9%

13,610,000

100 %
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Shpenzimet kapitale të programit për vitin 2019:6
Në tabelën e mëposhtme paraqiten investimet për programin e arsimit:
Plani 2019

Shpenzime për arsimin








Veshje e studios rregjistrimit
Blerje baze materiale per garderoben e Pallatit
të kultures

Material rrethues per zhvillimin e
aktiviteteve
Rikonstruksion I shkolles
M.Gostinishti(vl.e bashkefinancimit per 2019)

Total
“Rikonstruksion i shkolles
M.Gostinishti”

Pesha specifike (%)

35,000
75,200

1%
2%

50,000

1%

3,306,127

96%

3,466,127

100%

Përmirësimi i kushteve arsimore është një hap i nevojshëm për një
të ardhme të sigurt është qëllimi kryesor i hartimit të këtij projketi.
Rikonstruksioni i plotë i kësaj shkolle do të ndikonte në mirëqënien e
nxënësve dhe në funksionimin normal të proçesit mësiomor. Me
rikonstruksionin e kësaj shkolle është menduar që të shtohet dhe një katë
tjetër me qëllim përballimin e fluksit të nxënësve dhe shtimin e ambjenteve
laboratorike.
Në projekt është parashikuar:












Të hiqen të gjitha suvatimet ekzistuese si dhe zvendesimin e dyerve dhe
dritareve te vjetra me dritare duralumini dopio xham.
Do të shtohet një katë i ri për laboratoret e kimisë, fizikës dhe
informatikës.
Të gjitha katet do të jenë të shtruara me beton nivelues si dhe pllaka
grez porcelani.
Do te merren masat e nevojshme per hidroizolimin e ri te objektit me
shtrese guajn 3.2-4 mm si dhe do te behet rinivelimi i soletes per
largimin e ujrave. Gjithashtu do te vendosen ulluk dhe kaseta te reja shiu.
Dyert e klasave do të jenë prej druri kurse dyert ku ka kontakte me ujë
do të jenë duralumin. Dritaret do të jenë me xham të dyfishtë;
Tualetet do të ndërtohen duke instaluar të gjitha pajisjet e nevojshme
sanitare. Masa për ujin, pusetat e kanalizimeve do të ndërtohen në anën
e jashtme;
Sistemi i ngrohjes së shkollës do të sigurojnë temperaturë normale ajo
përfshin instalimin e sistemit, si dhe instalimin e furrës dhe radiatorëve;
Sistemi i mbrojtjes nga zjarri do të instalohet në shkollë. Ky sistem
përfshin sinjalin e alarmit automatik, bombulat e fikjes se zjarrit si dhe
gjithe infrastrukturen e nevojshme .
Gjithashtu do te kihet parashysh instalimi i gjithe skemes se rrjetit
elektrik dhe te telekomunikacionit, per gjithe godinen e shkolles por
edhe krijimin e infrastruktures se nevojshme per laboratoret
mesimore.
Ne lidhje me aktivitetet mesimore eshte menduar ndertimi edhe i nje
godine shtese te shkolles qe do te funksionoje si palester e mbyllur
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dhe e pajisur me gjithe infrastrukturen e nevojshme..Ndersa per
ambientet rrethuese te godines eshte menduar disiplinimi i tyre duke
bere sistemimin e sheshit para godines si dhe ndertimin e nje kendi
mesimdhenie per gjimnastiken si dhe rrethimin e gjithe territorit me
mure me blloqe si dhe porten kryesore.
Fusha e jashtme eshte parashikuar te vishet me gome dhe rezine me
veti anti-shok, per parandalimin e goditjeve.
Gjithe godina do te vishet me sistem kapot per te pasur nje eficense
me te madhe te energjise.
Vlera e projektit:70,198,068 leke.
Vlera e kontrates 66,122,540 leke.
Vlera e bashkefinancimit 10% ose 6,612,254 leke.
Vlera e Bashkefinancim per 2019 është 3 306 127 lekë.
Ky investim do te realizohet pergjate 2019.

VIII.PROGRAMI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Përshkrimi i
programit

Programi i arsimit parashikon ndërhyrjet për rikonstruksionin e objekteve shkollore dhe parashkollore,
pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale, si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme. Gjithashtu do
të tentojë ti japë një dimension të ri dhe më të plote mesimdhenies ne qytetit tonë jo vetëm duke u
mbështetur në projektet ekzistuese, të cilat po kthehen në një traditë për qytetin tonë , por edhe duke
dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative të cilat do te vijnë pranë Bashkisë Patos nga
persona të tretë, shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare.

e

Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies me synim arritjen
e standarteve optimale bashkëkohore mësimore për të gjithë si dhekrijiminenjëjete samëtëpasur
kulturoredhe
socialepërqytetine
Patositdukepërfshirëtëgjithagrupmoshatdheniveletëndryshmesocialeqëbashkëjetojnënë
Patos
dhepromovimin enjëqytetisa më tërheqësdhe me kushte optimale për bashkëjetëse.

Objektivat e

 ndërhyrje me mirembajtje në arsimin parashkollor. Brenda vitit 2019 do të ndërhyhet në
mirembajtjen e të gjitha shkollave dhe kopshteve të qytetit të Patosit dhe të dy Njësive
Administrative në të cilat marrin shërbim fëmijët që konsiderohen si përfitues të drejtëpërdrejtë të
arsimit parashkollor dhe familjet e tyre.
 ndërhyrje në kopshte e çerdhe për plotësimin e infrastrukturës së brendshme dhe të jashtme dhe
për pajisjen me të gjithë elementët e nevojshëm duke krijuar një infrastrukturë argëtuese dhe
edukative për fëmijët .
 edukimin e brezit të ri, nëpërmjet politikave të caktuara sociale, kulturore dhe edukative.
 realizimi i administrimit sa më me efektivitet të personelit edukativ per arsimin parashkollor dhe
personelit ndihmes per arsimin parauniversitar.

Politika
Programit

politikës
programit

së
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Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i përbashkët i Njësive të Qeverisjes Vendore
dhe Pushtetit Qendror.
Bashkia Patos dhe dy njësitë Administrative Zharrëz dhe Rruzhdije administron aktualisht:
 13 kopshte, 1 cerdhe
 7shkolla 9-vjeçare dhe 3 shkolla të mesme të përgjithshme,
 Zhvillimin , mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e
edukimit te përgjithshëm të nxenesve.
 Tërheqjen drejt programeve kulturore të të gjithë komunitetit e veçanërisht rininë.
 Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve kulturore në qytet,duke rritur cilësinë e shërbimit
të ofruar për komunitetin,
Buxheti i akorduar nga Bashkia Patos si transferte e pakushtezuar sektoriale për këtë Program, për vitin
2019 paraqitet në shumën prej 50,403,519 lekë. Ky program zë
11 % të totalit të shpenzimeve.

Bashkia Patos .
Njësitë
shpenzuese Drejtoria Arsimit Kulturës dhe Sportëve

Programi i Arsimit Paraunuversitar
ShpenzimeKorrente
ShpenzimeKapitale
Totali :

Plani 2018
50,356,519
0
50,356,519

Plani 2019
50,403,519
0
50,403,519

IX.PROGRAMI I ARSIMIT MESEM

Përshkrimi i
programit

Politika
Programit

e

Programi i arsimit parashikon ndërhyrjet për rikonstruksionin e objekteve shkollore dhe parashkollore,
pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale, si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme. Gjithashtu do
të tentojë ti japë një dimension të ri dhe më të plote mesimdhenies ne qytetit tonë jo vetëm duke u
mbështetur në projektet ekzistuese, të cilat po kthehen në një traditë për qytetin tonë , por edhe duke
dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative të cilat do te vijnë pranë Bashkisë Patos nga
persona të tretë, shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare.

Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies me synim arritjen
e standarteve optimale bashkëkohore mësimore për të gjithë si dhekrijiminenjëjete samëtëpasur
kulturoredhe
socialepërqytetine
Patositdukepërfshirëtëgjithagrupmoshatdheniveletëndryshmesocialeqëbashkëjetojnënë
Patos
dhepromovimin enjëqytetisa më tërheqësdhe me kushte optimale për bashkëjetëse.
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Objektivat e
politikës

së

programit

Buxheti 2019

 ndërhyrje me mirembajtje në arsimin parashkollor. Brenda vitit 2019 do të ndërhyhet në
mirembajtjen e të gjitha shkollave dhe kopshteve të qytetit të Patosit dhe të dy Njësive
Administrative në të cilat marrin shërbim fëmijët që konsiderohen si përfitues të drejtëpërdrejtë të
arsimit parashkollor dhe familjet e tyre.
 ndërhyrje në kopshte e çerdhe për plotësimin e infrastrukturës së brendshme dhe të jashtme dhe
për pajisjen me të gjithë elementët e nevojshëm duke krijuar një infrastrukturë argëtuese dhe
edukative për fëmijët .
 edukimin e brezit të ri, nëpërmjet politikave të caktuara sociale, kulturore dhe edukative.
 realizimi i administrimit sa më me efektivitet të personelit edukativ per arsimin parashkollor dhe
personelit ndihmes per arsimin parauniversitar.
Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i përbashkët i Njësive të Qeverisjes Vendore
dhe Pushtetit Qendror.
Bashkia Patos dhe dy njësitë Administrative Zharrëz dhe Rruzhdije administron aktualisht:
 13 kopshte, 1 cerdhe
 7shkolla 9-vjeçare dhe 3 shkolla të mesme të përgjithshme,
 Zhvillimin , mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e
edukimit te përgjithshëm të nxenesve. Mbulim i pagave për stafin mbështetës.
 Ofrimin e sherbimit cilesor per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te
pershtatshme ne gjithe territorin e bashkise .Buxheti i akorduar nga Bashkia Patos si transferte
e pakushtezuar sektoriale për këtë Program, për vitin 2019 paraqitet në shumën prej 3,469,560
lekë. Ky program zë
1 % të totalit të shpenzimeve,dhe 4%te transfertes sektoriale.

Bashkia Patos .
Njësitë
shpenzuese Drejtoria Arsimit Kulturës dhe Sportëve

Programi i Arsimit Mesem
ShpenzimeKorrente
ShpenzimeKapitale
Totali ;

Plani 2018
3,469,560
0
3,469,560

Plani 2019
3,469,560
0
3,469,560
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PROGRAM I BUJQËSISË,BLEKTORISË, PYJEVE DHE MJEDISIT

Përshkrimi I programit

Ky program parashikon zhvillimin buqësisë,blektorisë
pyjeve dhe mjedisit me qëllimofrimin e një shërbimi më
cilësor për qytetarët, një menaxhim më të mirë te tyre.
Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi
informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të
përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat
dhe pronësinë e parcelave.

 Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i
rezervave pyjore;
Politika e programit

 Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe
dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve);
 Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese,
kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore
për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe
ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë;
 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e
konsumatorëve

Ojektivat
programit

e

Buxheti 2019
Njësitë shpenzuese

politikës

së

 Azhornimin e sipërfaqeve të paazhornuara apo të
azhornuara gabim,
 Ndërhyrjet në hapjen e rrugëve të parcelave të tokave
buqësore dhe sistemimine tyre,
 Përfundimin e procesit të rregjistrimit të tokave buqësore
në ZVRPP.
 Forcimi i kontrollit në fushën e veterinarisë si dhe
bashkëpunimi me shërbimin veterinar privat.
 Certifikimin e siperfaqeve pyjore si dhe pyllëzimi i i
sipërfaqeve të zhveshura.
 Monitorimi i gjendjes se mjedisit, mbrojta dhe menazhimi
i mbetjeve .
Bashkia Patos financon programin për vitin 2019 me
8,442,377 lekë. Ky program zë 2 % të totalit të shpenzimeve.
Drejtoria e Zhvillimit Bujqësisë, Blektorisëdhe Pyjeve
Bashkia Patos
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Programi i Bujqësise, Blektorisë, Pyjeve dhe Mjedisit
ShpenzimeKorrente
Shpenzime Kapitale
Total

Plani 2018
7,842,377

Plani 2019
6,842,377

1,600,000
9,442,377

1600,000
8,442,377

Shpenzimet operative për vitin 2019:
Shërbimi i bujqësisë,blektorisë dhe pyjeverealizohet nga Drejtoria e Zhvillimit Buqësisë dhe
Blektorisë,Bashkia Patos në bashkëpunim me dy Njësitë Administrative Zharrëz dhe Rruzhdije.
Cilësia e këtij shërbimi është përmirësuar gjatë vitit të kaluar,si rezultat i:
- Ndërhyrjet në hapjen e rrugëve të parcelave të tokave buqësore dhe sistemimin e tyre.
Kjo drejtori, ka realizuar një analizë të detajuar për të përcaktuar:
– Gjendjen e kanaleve kulluese dhe ato vaditese,
– Volumin e punës e nevojshme për mirëmbajtje për secilën,
– Përcaktimin e kostos për çdo ndërhyrje,
– Saktësimi i inventareve të pyjeve,gjendja reale e tyre dhe koston për cërtifikim,
– Gjëndjen e thertoreve me qëllim forcimin e kontrollit ndaj tyre.

Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet operative për shërbimin e bujqësisë dhe blektorisë:

Shërbimet Publike

Plani 2018

Benzinë
Shpenzime për Sherbimi DDD

100,000
80,000

Blerje vulash
Disifektante
Menaxhimi i mbetjeve (tarif vjetore ndajARM-se)
Mbrojtje e shendetit (4 , monitorim i
mjedisit,analize uji)
Projekte mjedisore(Projekti Hulumtimi në veprim,
ndarja e riciklueshme ne shkolla dhe edukimi
mjedisor, një mbarë një mbrapsht etj)
TOTAL

0,000
60,000

Pesha specifike (%)
63%
3%
19 %
1%
2%

134,000
-%
191,252
6%
6%
573,252

100%
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PROJEKTE MJEDISORE
1. “Ndërgjegjësimi publik dhe Edukimi”

Mendohet që ndërgjegjësimi për ndarjen e mbetjeve të bëhet në dy rryma duke nisur si fillim
nga shkollat, bizneset, institucionet, qytetarët në zonat pilot.
2.“Ekspozitë me materiale të riciklueshme”
Përfshirja e shumë aktorëve në këtë iniciative rinore, krijon një ndërgjegjësim mbi mjedisin: - Të rinjtë e
shkollave do të krijojnë dhe zbatojnë idetë e tyre inovative, duke marrë pronësinë e suksesit të këtij
projekti dhe eksperiencën për ta replikuar në mjedise të tjera. - Të rinjtë e papunë dhe mësues të Qëndrës
Kulturore të Fëmijëve, do të ndihmojnë në punimin me materialet e riciklueshme.Forcimi i partneritetit
midis aktorëve, do të çojë në promovimin e iniciativave të përbashkëta të zhvillimit lokal dhe rajonal,
përmirësimin e mjedisit dhe shërbimeve në zonë.
Qëllimi: Tu ofrojë të rinjve një zonë të sigurt të gjelbër që mbështetet në inovacionin dhe kreativitetin e
tyre.
Rezultate:
-Të rinjtë e shkollave 9-vjeçare dhe tëmesme, rrisin informacionin, interesin dhe ndërgjegjesimin mbi
çështjet mjedisore dhe ato të pjesëmarrjes qytetare në projekte komunitare.
-Vlerësimi i iniciativave dhe ideve inovative të të rinjve në zbatimin e projektit dhe bashkëpunimi i tyre
me NJQV.
-Krijimi i një modeli të përfshirjes së të rinjve, i promovuar online, si një shembull për tu replikuar në
Patos dhe jo vetëm.
3. Titulli i projektit: “Dita Ndërkombëtare e Tokës” Data e zhvillimit: 22 Prill 2019
Përshkrim i shkurtër i projektit:
Data 22 Prill, njihet në gjithë botën, si Dita Ndërkombëtare e Tokës.Kjo është një ditë që shërben për të
dhënë alarmin për dëmet që njerëzimi i shkakton pyjeve, lumenjve, tokës dhe pasurive të tjera të
natyrës.Qëllimi i kësaj dite është reflektimi dhe sensibilizimi për të ndaluar shkatërrimin e mëtejshëm të
saj. Më 22 prill, në mbarë botën, dashamirës të mjedisit organizojnë një varg aktivitetesh për të mirën e
mjedisit dhe të njeriut, si: aktivitete pastrimi, gjelbërimi, pyllëzimi, manifestime në formë protestash,
ekspozita, koncerte, vizita, peticione, orë edukative me nxënës, konferenca shkencore lidhur me
problemet mjedisore etj. Qëllimi: Në kuadër të kësaj dite, Bashkia Patos do të angazhohet të kryejë një
sërë aktivitetesh, me qëllim sensibilizimin qytetar.
Rezultate:
-Sensibilizim qytetar.
-Ndërgjegjësim mbi ruajtjen dhe sigurinë e mjedisit.
-Angazhim i qytetarëve lidhur me dobinë e mjedisit.
-Angazhim dhe sensibilizim të nxënësve të shkollave.

73
BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019
4.“ Nesër do të të them “Faleminderit”
Të ndihmojmë familjet në nevojë nëpërmjet riciklimit, reduktimit dhe ripërdorimit.
Përshkrim i shkurtër i projektit:
Projekti synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për të dhuruar objekte njerëzve në nevojë. Veshjet e
ndryshme, lodrat, orenditë të cilat nuk hyjnë më në punë në vend që të përfundojnë në koshë mund t’ua
dhurojmë familjeve në nevojë. Në këtë mënyrëjo vetëm realizojmë punë vullnetare por në këtë mënyrë
ulet dhe sasia e mbetjeve në venddepozitim nëpërmjet, riciklimit, reduktimit dhe ripërdorimit. Qëllimi: Në
kuadër të këtij projekti, Bashkia Patos do të angazhohettë kryejë një sërë fushatash, me qëllim
sensibilizimin qytetar në mbrojtje të mjedisit që duam.
Rezultate:
-Sensibilizim qytetar.
-Ndërgjegjësim mbi ruajtjen dhe sigurinë e mjedisit.
-Angazhim i qytetarëve për të ndihmuar njerëzit nënevojë .
-Angazhim dhe sensibilizim të nxënësve të shkollave.
-Dhurim buzëqeshjesh.
5.Titulli i projektit: “Dita pa makina” Data e zhvillimit: 22 shtator 2019
Përshkrim i shkurtër i projektit: “Dita pa Makina” synon sensibilizimin e njerëzve që të shmangin të
paktën për një ditë përdorimin e makinave të tyre, të cilat emetojnë lëndë të dëmshme në atmosferë, si dhe
shërben si përpjekje për të kontribuar në mbrojtjen e mjedisit. Dita pa makina organizohet në qytete të
ndryshme në vende të ndryshme të botës në mënyra të ndryshme, por me qëllimin e përbashkët për të
reduktuar numrin e automjeteve në qytet. Përfitimi i madh shoqëror është një ditë me sa më pak trafik, një
ambient më të gjelbër dhe reduktim të varësisë nga karburanti. Sot dita pa makina përfshin përkrahje nga
1500 qytete në 40 vende të botës. Qëllimi: Synojmë sensibilizimin e çdo qytetari, institucioni publik apo
privat për të ndërmarrë veprime në mbrojtje të mjedisit.
Rezultate:
-Të shmangim përdorimin e makinave duke përdorur më shumë biçikletat dhe duke bërë ecje në këmbë në
zonat këmbësore.
-Në këtë ditë synojmë të jemi sa më miqësor me mjedisin.

Shpenzimet kapitale të programit për vitin 2019:7
43

Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet kapitale për shërbimin e bujqësisë dhe blektorisë:
Shërbimet Publike
Shtrim dhe rikonstruksion te rrugeve
bujqesore

Plani 2019

Pesha specifike (%)

1,600,000

100%

Vlera për realizimin e funksionit te ujitje kullim mbulohet nga bashkia, nga Pushteti Qendror
është 0 lekë financim.
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PROGRAM I UJITJE DHE KULLIM
Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të
përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë
grante, dhe financime për punime të tilla.

Përshkrimi I programit

 Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të
përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke
përfshirë grante, dhe financime për punime të tilla.

Politika e programit

 Pastrimin e kanaleve kullues të dyta dhe të treta , si
dhe kanaleve vaditëse të dyta dhe të treta.
Ojektivat
programit

e

politikës

Buxheti 2019

Njësitë
shpenzuese,menaxhuese

së

 Blerje tombino per urat e parcelave

Bashkia Patos financon programin për vitin 2019 me
10,289,000lekë.
Buxheti i akorduar nga Pushteti Qendror si transferte
Pakushtezuar Sektoriale .
Ky program zë 6% të totalit të shpenzimeve nga kjo
transferte.
Drejtoria e Zhvillimit Bujqësisë, Blektorisëdhe Pyjeve
Bashkia Patos

Programi i Ujitje kullimit
ShpenzimeKorrente

Plani 2018
10,289,000

Plani 2019
10,289,000

Shpenzime Kapitale
Totali

0
10,289,000

0
10,289,000

Vlera për realizimin e këtij funksioni është 10 289 000 lekë nga e cila të përballohen
shpenzimet për personelin në vlerën 12,391,000 lekë , 7,898,000 lekë shpenzime operative.
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet operative për programin:
Shërbimet Publike
-Karburant per ekskavatorin
-Vaj graso etj
-Shpenzime për pjese kembimi

Plani 2018
3,625,255
50,000
400,000

Pesha specifike (%)
45%
0.5 %
5%
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-Sherbime mjeti e mirembajtje

450,000

-Graso e boje per portat ndarese te ujit

100,000

6%
1.5 %

-Inerte te ndryeshme

1,326,745

16%

-Tumbino

2,046,000

26%

TOTAL

7,898,000

100%
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PROGRAMI I INFRASTRUKTURËS

Përshkrimi i programit

Politika e programit

Objektivat
programit

e

politikës

Ky program parashikon ndërtim, rikonstruksion, blerje
dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore,
segmenteve rrugore dhe nyjeve si dhe rehabilitimin e
blloqeve të banimit, ndertim lulishte, planifikime
urbane,me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të
kushteve për komunitetin, ofrimin e një shërbimi të
transportit publik cilësor për qytetarët, një menaxhim më
të mirë të trafikut nëpërmjet rregullimit dhe përmirësimit
të të gjithë instrumentave dhe elementëve të sinjalistikës
rrugore në qytet si dhe blerje asete për kryerjen e
shërbimeve funksionale të Bashkisë.
Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një
infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë
komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me
qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal si
dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me
aftësi të kufizuara.
Gjithashtu ky program konsiston ne ofrimin e një sistemi
të transportit me qëllim zhvillimin e ekuilibruar të jetës
dhe lëvizjes në qytetin e Patosit, duke marrë në
konsideratë impaktin për nevojën e mbështetjes së
ruajtjes së ambjentit përkundrejt zhvillimit të sektorit të
transportit.
 Ndërhyrje komplekse të cilat synojnë krijimin e një
infrastrukture rrugore bashkëkohore mbi dhe
nëntokësore.
 Rikonstruksioni i plotë i rrjetit rrugor ekzistues
nëpërmjet zgjerimit, asfaltimit, rikonstruksionit të
trotuareve, infrastrukturës nën e mbitokësore, të të
gjitha rrugëve ekzistuese kryesore dhe sekondare,
 Ndërtimi i Rrugëve të reja,
 Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe
dytësore, nyje dhe ura,
 Studime dhe projektime për objekte të reja apo dhe
për rikonstruksione,
së  Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore(asfaltim, shtrim
trotuaresh, vendosje bordurash)
 Shërbimi i ndriçimit dhe mirëmbajtjes së tij
 Qarkullim i shpejtë, komod e sigurt,
 Zgjerim i rrjetit të transportit publik në të gjithë
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Buxheti 2019
Njësitë shpenzuese

territorin e qytetit,
 Rritje të kapaciteteve transportuese,
 Përmirësim i infrastrukturës ndihmëse të transportit
publik,
 Plotësim i të gjitha rrugëve me sinjalistikë vertikale e
horizontale me lehtësira për qytetarë dhe personat me
aftësi të kufizuar,
 Edukimi e informimi i qytetarëve mbi rregullat e
qarkullimit.
 Garantimin e shërbimit zjarrëfikes ne nivel lokal dhe
administrimi i strukturave përkatëse.
Bashkia Patos financon programin për vitin 2019 me
93,939,527 lekë.
.Ky program zë 21 % të totalit të shpenzimeve.
Bashkia e Patos
Drejtoria e Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes Urbane
Drejtoria e Projektimeve

Programi i Infrastrukturës

Plani 2018
4,332,920
57,949,573
62,282,493

ShpenzimeKorrente
Shpenzime Kapitale
Total

Plani 2019
2,000,000
91,939,527
93,939,527

Shpenzimet operative për vitin 20188
Mirëmbajtja e rrugëve
Bashkia e Patos nëpërmjet Drejtorisë së Sherbimeve dhe Mirëmbajtjes Urbane, realizon:
 mirëmbajtjen e rrugëve qytetase,
 mirëmbajtjen e sistemit të ndriçimit rrugor të qytetit,
 mirembajtjen e shkollave,
Mirembajtja e rrugëve
Ky shërbim synon mirëmbajtjen e rrugëve parësore dhe dytësore, trotuareve, mirëmbajtjen e
sinjalistikës rrugore,mirëmbatje te shkollave,kopshteve e cerdhes,punime të tjera punime keto që
kryehen dhe në bashkëpunim me Ndërmarrjen Rregullim Territorit .
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Ndriçimi i qytetit, Dekori
Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit rrugor të qytetit, nëpërmjet blerjes së bazës materiale për
ndricim, duke realizuar:





Eliminimin e te gjitha dëmtimeve,vjedhjeve që kanë ndodhur në rrjetin e ndriçimit rrugor,
Përmirësimin e ndriçimit në disa blloqe banimi në qytetin e Patosit,
Uljen e shpenzimeve për energji elektrike,
Vazhdimin e projektit për montimin e paneleve te kontrollit te fluksit të ndriçimit në
rrugët e qytetit.

Shpenzimet operative për vitin 20198
Shpenzimet operative për këtë funksion paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Shërbimet Publike

Plani 2018

Pesha specifike (%)

Shenzime dekori
Rimbursim i familjeve te pastreha per bonus qeraje
Kontrata te reja energjie

700,000
1,000,000
300,000

0.3%
0.3 %
15%

TOTAL

2,000,000

100%

Shpenzimet kapitale për vitin 2019:
Në buxhetin e vitit 2019 paraqiten investime me vlerë totale 91,939,527leke të pasqyruara
sipas objekteve si më poshtë:

Projektet:

Ndërhyrjet dhe problematikat:

“Rikonstruksioni
I
rruges Objekti në fjalë ka te beje me rikonstruksionin e rruges
Keneta e Mitros (Zona e “Keneta e Mitros” ne njesine administrative Zharrez dhe qe
Banuar) L=500 ml”
lidh varrezat e fshatit Sheqishte me rrugen nacionale Fier79
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Berat. Njesia Administrative Zharrez eshte perfituese te
drejteperdrejte nga rikonstruksioni i ketij segmenti qe ka nje
gjatesi totale prej 2 km.
Përshkrimi i situatës ekzistuese
Situata aktuale e këtij segmenti është në gjëndje jo të mire .
Rikonstruksionii ketij segmenti zhvillohet ne nje gjatesi prej 2
km linear nga te cilat 700 m kalojne neper nje zone te banuar.
Ai ju sherben 150355m2 toke te shfrytezuar bujqesore si edhe
lidh varrezat e fshatit Sheqishte me rrugen nacionale FierBerat. Problematike ngelet infrastruktura e dobet,mungesa e
trotuareve,mungesa e sinjalistikes,ndricimit si edhe sistemit
kullues duke u kthyer ne nje problem per banoret te cilet jane
perfituesit direkt nga rikonstruskioni i ketij segmenti.
Përshkrimi i projektit
Projekti parashikon ndërhyrjen në të gjithe kete segment ku 0.7
km te gjatesise totale prej 2 km kalon neper zonen e banuar
dhe do te jete e mobiluara me elemetet e nevojeshem sic jane
,asfaltimi i karrexhates,trotuaret nga te dyja krahet e
segmentit,sinjalistike,ndricim,gjelberim si edhe rehabilitimin e
sistemit kullues ekzistues duke e kthyer keshtu ne nje segment
sipas standarteve bashkohore.Duke mundesuar keshtu jo vetem
qarkullimin e lirshem te automjeteve por edhe te banoreve
duke minimizuar aksidentet e mundshme. Persa i perket pjeses
tjeter te segmentit i cili kalon neper tokat bujqesore te zonen
parashikohet te ket elementet kryesor te nevojshem sic jane
asfaltimi i rruges ekzistuese me te gjtihe shtresat e nevojshme
te saj,sinjalistiken rrugore dhe rehabilitimin e sistemit kullues
ekzistues duke i lejuar keshtu levizjen e lirshme te mjeteve te
transportit bujqesor por edhe personal te banoreve te zones.
Vlera e projektit është 17 000 000 lekë.
Investimi do te realizohet pergjate 2 viteve. Vlera e investimit
prej 12 766 000 leke do te investohet pergjate 2019 dhe vlera
prej 4 234 000 leke do te realizohet ne vitin 2020.
Mbikqyrës:340 000 lekë
Kolaudatori:340 000 lekë
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“Rikonstruksioni i rruges Alit Projekti parashikon ndërhyrjen në të gjithë gjatësisë së rrugës.
Gjeriti”
Rruga ka një gjatësi totale prej rreth 0.82 km (822.2 m).
Projekti parashikon një gjerësi rruge 4.5 m të shtruar me të
gjitha paketat e rrugës të cilat përfshijnë:Shtresë Stabilizanti 10
cm, Shtresë Binderi 5 cm si dhe Konglomerat 8 cm. Nga të
dyja anët e rrugës do të bëhet sistemimi i kanaleve ekzistues
dheu. Parashikohet gërrmimi i kanaleve deri në një thellësi prej
1.2 m dhe rregullimi i skarpatave të tyre. Proçes ky i cili çon
në zhvendosjen dhe sistemimin e shtyllave elektrike
ekzistuese. Gjithashtu është parashikuar edhe rrjeti i ndricimit
gjatë gjithë rrugës. Është parashikuar vendosja e ndricuesave
konik H=9m çdo 35 m vetëm nga njëra anë e rrugës.
Vlera e projektit: 16 634 000 lekë
Financimi i vitit 2018: 3 400 000 lekë
Vlera e mbulimit projektit per 2019 është 13 234 000 lekë.
Projekti parashikohet te realizohet brenda vitit 2019.
“Rruge
Lidhese
Ndermjet Vlera e projektit është 12 000 000 lekë.
rruges Gani Banaj deri ne Rr. Mbikqyrës: 240 000lekë
Kolaudatori: 24 000 lekë
Cameria”

“Ndertim muri mbajtes ne Ne rrugen Ruzhdie- Gjinoqar eshte verejtur problematika e
rrugen Ruzhdie-Gjinoqare”
rreshqitjes se tokes ne kete zone, tashme ne 2 segmente te tjera
te rruges, duke sjelle veshtiresi ne qarkullimin e mjeteve. Dy
rrëshqitjet e mëdha në rrugën Ruzhdie-Gjynaqar janë të vjetra
të pa ndikuara nga ndërtimi dhe shfrytëzimi i rrugës
automobilistike. Veç deformimeve nga rrëshqitjet rruga ka
mjaft dëmtime nga çedimet në bazën e trasesë, për shkak të
mospërshtatjes të standartit të asfaltimit me trafikun aktual.
-Për rehabilitimin e rrugës Rruzhdie - Gjynaqar duhet të
parashikohen përpunime të bazës së trasesë në shumë
segmente të saj.
-Rrëshqitja (R2),per shkak te permasave te medha mund të
stabilizohet me një mur mbajtës nga poshtë rrugës, ne te cilen
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ka ndodhur edhe rreshqitja e e dheut. Eshte menduar qe te
ndertohet mur gabioni me rrjet teli te zinguar e gur kave, me
lartesi 6 m, me baze me gjresi 3.5 m, te pjerresuar kundrejt
aksit te rruges nen kendin 18 .Seksioni i murit me gabiona ne
kete seksion ka nje siperfaqe 14 m2.
-Rreshqitja (R1), eshte e veshtire per tu trajtuar, per shkak te
mosnjohjes se plote te planit te rreshqitjes .Si e tille eshte
veshtire te konkludohet ne masa te mirefillta inxhinierike.
Megjithate edhe per kete rreshqitje eshte menduar te behet
trajtimi I saj me mure gabioni me rrjete teli te zinguar me gur
kave, me lartesi 3m. Kjo nderhyrje mendohet ti jape nje
zgjidhje te perkohshme situates.
Vlera e projektit është 5 000 000 lekë.
Mbikqyrës: 100 000 lekë
Kolaudatori: 10 000 lekë
Investimi do te realizohet gjate vitit 2019.
“Ndricime rrugore”

Vlera e projektit është 5 000 000 lekë. Ky projekt parashikon
pajisjen me infrastrukturen e nevojshme per ndricimin e
rrugeve ne gjithe zonen qe mbulon Bashkia Patos, si nje
investim I domosdoshem per qytetin.
Investimi parashikohet te realizohet gjate vitit 2019.

Ndertimi i kendeve te lojrave per femije ne Patos eshte nje
“Krijim i kendit te lojrave per projekt mjaft I rendesishem dhe qe i pershtatet fokusit
kryesor te Bashkise Patos. Rendesia e tij qendron ne faktin se
femije Patos”
eshte nje sherbim I shtuar per komunitetin per te ofruar
ambiente publike argetuese dhe te sigurta per shtresen me
vulnerable te shoqerise, femijet. Realizimi me sukses i ketij
projekti do te siguroje nje sherbim cilesor, qe deri sot eshte I
munguar, o i manget per gjithe komunitetin. Permes punes se
perkushtuar te stafeve te Bashkive Patos dhe Fier si dhe
bashkepunim te vazhdueshem me komunitetin,prinderit, OJF
e biznese, lokale e te huaja do te kryhet monitorimi i
vazhdueshem dhe mirembajtja e ketyre kendeve te lojrave.
Qendrueshmeria financiare e projektit dhe te gjitha kostot e
ardhshme operative dhe te mirembajtjes do te sigurohen nga
te ardhuart e Bashkive Patos dhe Fier, nga Taksat e Tarifat
Vendore.
Nje aspekt mjaft I rendesishem qe ndikohet permes ketij
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investimi eshte permirsimi I imazhit te qytetit. Keto kende
lojrash do te jene nje vlere e shtuar per hapesirat publike
urbane duke permirsuar imazhin e qytetit dhe duke krijuar nje
peizazh te plote e te kendshem mjedisor. Sistemi I hapesirave
rekreative si dhe mobilimi me lodra eshte konceptuar duke
perdorur materiale te qendrueshme dhe miqesore me
mjedisin, si psh, mbushja e shehsit me rere, perdorimi I
lodrave qe ne vetvete kane materiale te riciklueshme etj.
Gjithashtu, per efekt qendrueshmerie ne mjedis duhet
siguruar nje mirembajtje periodike, afatgjate, per te
parandaluar demtimin, prishjen e mundshme te lodrave etj, e
cila do te mbulohet permes te ardhurave te vet ate seciles
Bashki. Nderthurja e kendeve te lojrave me hapesirat publike
te gjelberuara do te rrise frekuentimin e qytetareve dhe do te
nxise zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme ne natyre qe
promovojne jetesen aktive dhe te shendetshme.
Vlera e investimit prej 293 293 leke
do te jete
bashkefinancim I Bashkise Patos per projektin..
Vlera e investimit prej 2 683 000 leke do te sigurohet nga
donatoret (Qeveria Zviceriane dhe Austriake)
Investimi ne total do te realizohet brenda Vitit 2019.
“Rikonstruksion I Rruges se Vlera e projektit është 13 000 000 lekë.
Mbikqyrës: 260 000 lekë
Varrezave Dukas”
Kolaudatori: 26 000 lekë
Investimi do te realizohet gjate vitit 2019 dhe 2020. Pergjate
2019 do te investohet vlera prej 5 500 000 leke e projektit
dhe ne 2020 vlera prej 7 500 000 leke.
“Rikonstruksioni
“Koli Marku”

i

Rrugës Përfshin rrugën nga Sheshi Lipe Nashi (Stacioni I Autobuzave)
dhe përfundon në afërsi të godines së Ish-Institutit. Objekti në
fjalë ka një gjatësi rreth 650 ml dhe është njëprej arterieve
kryesore të qytetit. Projekti parashikon nje rikonstruksion të
plotë të saj që do të shoqërohet me zgjerim të rrugës, ndërtimin
e vendparkimeve në gjithë gjatësinë e saj si dhe ndërtimin e dy
trotuareve përkrah rrugës. Elemente të tjera do të jenë skemat e
Kanalizimeve të ujrave të zeza, Ujësjellesit, Ndricimit rrugor si
dhe Mbjelljen e pemëve dekorative.Gjithashtu do të bëhet
trajtim urban edhe i shesheve para pallateve, si dhe do të
suvatohen të gjithe pallatet përgjatë rrugës nga të gjitha anët e
tyre. Për të siguruar qëndrueshmërinë e rrugës do të linde
nevoja e ndërtimit të mureve mbajtes në segment ku paraqitet
domosdoshmëri.
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Vlera e projektit është 69 790 722 lekë.
Financimi për 2018 është 32 984 538 lekë.
Vlera 36 806 234 lekë do te investohet gjate vitit 2019.
“Ndertim i qendres
Shendetesore + Kopesht
Femijesh + Qender
Multifunksionale Sheqishte”

Vlera e projektit është 24 500 000 lekë.
Projekti do te investohet nga donatoret qe ne kete rast eshte
Ushtria Amerikane. Parashikohet te realizohet brenda vitit
2019.

PROGRAMI I EMERGJENCAVE CIVILE ,MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI
Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin e
Bashkisë
me parapërgatitjen, planifikimin dhe
operacionet për situatat emergjente që ndodhin në
territorin e tyre. Menaxhimi i emergjencave civile në
bashki bëhet në përputhje me planet e emergjencave ose
Përshkrimi i programit
planet e gatishmërisë që përgatiten periodikisht. Shërbim i
përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve

Politika e programit

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre,
duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës,
trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit
të mbrojtjes civile.Perafrimi me standartet europiane të
organizimit të mbrojtjes civile. Plotësimi i kushteve të
sigurise për mbrojtjen kundër zjarrit për të gjithë objektet në
pronesi.
 Krijimi i strukturave per planifikimin, menaxhimin dhe
përballimin e emergjencave civile.

 Organizimi i struktures së mbrojtjes civile dhe i strukturave
 vullnetare në Bashkinë Patos.
 Garantimin e shërbimit zjarrëfikes ne nivel lokal dhe

administrimi i strukturave përkatëse.

 Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat
Mbrojtjes
 nga Zjarri dhe Shpëtimi dhe çertifikimi për Mbrojtjen
nga Zjarri dhe Shpëtimi i të gjitha objekteve të vartësi të
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Objektivat
programit

e

politikës

Buxheti 2019

Njësitë shpenzuese

së

Bashkisë.
Bashkia Patos financon programin për vitin 2019 me 500 000
lekë.
Buxheti i akorduar si transfertë e pakushtëzuar sektoriale për
mbulimin e funksionit të emergjencave civile,funksion e
mbrojtjes nga zjarri është në shumën 14 512 000lekë. Ky
program zë 18 % të totalit të shpenzimeve nga kjo transfertë.

Bashkia e Patos

Programi i Emergjencave civile dhe M/Z/SH

Plani 2018

Plani 2019

14,512,000
500,000
15,012,000

Shpenzime Korrente
Fondi për emergjencat civile
Total

14,512,000
500,000
15,012,000

Shpenzimet operative për vitin 20198
Shpenzimet operative për këtë funksion paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Shërbimet Publike

Plani 2018

Pesha specifike (%)

Shenzime transporti (2 mjete zjarrfikse+benz)
Materiale shërbime speciale
Shpenzime administrative

1,480,000
116,000
290,000

78%
7%
15%

TOTAL

1,886,000

100%

Vlera për realizimin e këtij funksioni është 14 512 000 lekë ngatë cila të përballohen shpenzimet
për personelin në vlerën 12 397 610 lekë , dhe 1,886,000 lekë shpenzime operative .
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Lista e projekteve te investimeve kapitale prioritare per vitin 2019

Nr.

Emertimi i investimit

1

Rikualifikim Urban i qëndrës së Zharrëzës

72,000,000

2

Rikonstruksioni i Shkolles së Frashërit

42,000,000

3
4
5
6

Krijimi i parkut dhe pyllit orbital në Frashër, Sheqishte
Projektim, rikualifikim urban i bllokut të banimit në
Lagjjjen e Re. Ndërtimi i tregut.
Blerje asfalto-betoni per shtrim rrugesh ne Patos
Hartimi i PDV-ve të përcaktuara pas miratimit të PPV-së

Vl. e investimit

Njesia
Administrative

Njesia Zharrez

60,000,000
120,000,000
30,000,000
5,000,000

7

Rikonstruksion i rrugës "Banaj" + ndërtim K.U.Z. në
bllokun e banesave në Lagjjen e Re.

36,000,000

8

Krijimi i hapësirve të parkimit në ambientin pas ish-

15,000,000

Njesia Patos
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9

Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i cerdhes dhe kopeshtit

22,000,000

10

Rikonstruksioni i rruges se Varrezave deri ne bashkimin
me rrugen Dhori Tanaka

36,000,000

11

Rehabilitimi i Përroit Dukas

80,000,000

12
13

Rivitalizimi dhe rikualifikimi i bllokut te Lagjes 29 marsi ,
zjarrëfikses.
Rikonstruksi total i rruges “Unaza rurale Ruzhdije-Dukas”

180,000,000
270,000,000
Njesia Rruzhdie

GRUPI I MENAXHIMIT

Klaudio ALISINANAJ

Vangjel NUSHI

Anisa PETANI

Hiqmet CELA

Aferdita LASKO

AndonKRISTO

Shkelqim BEQIRAJ

Lindita QALLIAJ

Luto YZEIRAJ

Mimoza SHTEMBARI

Agim MUSKAJ

Novruz TOSKA

Arben SHPËRDHEJA

Artiol HOXHA

Daniel XEBA Alket HALIMI
87

BASHKIA PATOS

BUXHETI 2019

Blerina TROKA

Alba GOLLOSHI

Adm. Njësia Administrative Zharrëz

Nurkë HAZIZAJ

Elda GOXHAJ

Adm. Njësia Administrative Ruzhdije

Arben SEMANJAKU

Agim MESUTAJ

Shënim: Gjatë fazës së buxhetimit ka marr pjesë dhe përgjegjësi i sektorit të Auditit të
Brendshëm Hajdar MEÇE.

Drejtuese e Grupit të Menaxhimit
KRYETARE E BASHKISË
Rajmonda BALILAJ

88
BASHKIA PATOS

