
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 
(2022) 

 

 

Nr. 

Rendor 

Data e 

kërkesës 

 

Objekti i kërkesës 

 

 

Data e 

përgjigjes 

Përgjigje 

 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 

Tarifa 

 

1 21.02.2022 1.  A ka vendosur instiucioni Juaj 

një set tarifash për marrjen e 

informacionit nëpërmjet kërkesës 

për informacion të parashkikuar 

nga Ligjin nr. 119/2014, datë 

18.09.2014 “Për të drejtën e 

informimit”, sipas Nenit 13 të këtij 

ligji? 

2.  A janë publike këto tarifa? Nëse 

po mund të vini në dispozicion link 

URL në të cilin janë publikuar? 

3.  Nëse institucioni Juaj ka në 

vend një listë të tarifave për 

riprodhimin e informacionit publik, 

sipas Nenit 13 të Ligjit për të 

drejtën e informimit, kërkoj të më 

vihet në dispozicion informacioni 

mbi këto tarifa për mënyrat/format 

e ndryshme të vënies në 

dispozicion të informacionit. 

4.  Nëse institucioni Juaj ka një 

udhëzim, urdhër apo vendim mbi 

tarifat e vendosjes në dispozicion 

të informacionit kërkuesve të 

ndryshëm, kërkoj të më vihet në 

dispozicion relacioni shpjegues, 

16.03.2022  

Shërbimet administrative që ofrohen nga 

Bashkia Kukes, janë pa pagesë. 

Përjashtim bëjnë rastet kur me ligj apo me 

VKB, është përcaktuar tarifë për një 

shërbim të caktuar. 

Dhënia e informacionit është pa 

pagesë.Informacioni i kërkuar në rrugë 

elektronike i jepet çdo qytetari, gjithashtu 

pa pagesë 

E plotë Pa 

pagesë 



metodologjia dhe baza ligjore 

zyrtare të cilat mbështesin 

vendimin në fjalë për përcaktimin 

e këtyre tarifave. 

2 11.03.2022 1. Në çfarë gjendje ndodhet 

Shërbimi i Zjarrfikëses Kukës? 

2. Sa automjete ka në dizpozicion 

Zjarrfikësja Kukës dhe të cilët vit 

prodhimi janë? 

 

24.03.2022 Ne  zbatim  te  shkreses  tuaj  “  Kerkese  

per  informacion  “  rregjistruar  ne  

Bashkine  Kukes  me Nr. 19 prot date 

11.03.2022 MZSH Bashkia Kukes ju 

informojme se: 

1- Ne çfare gjendje ndodhet sherbimi 

zjarrfikes Kukes? 

Drejtoria e sherbimit zjarrfikes prane 

bashkise Kukes perbehet nga dy sektore 

(stacione),te instaluara nje ne Tunelin 

Thirre-Kalimash dhe tjetra ne qytet prane 

komisiariatit te policies Kukes.Ne 

stacionin qender Kukes ka kapanon per 

automjetin dhe ambjente per qendrim te 

trupes zjarrfikese ku jane 4 tume me nga 4 

vete ne sherbim 24 oresh. Sa i perket 

godines ne stacionin qender Kukes 

ndodhet prane Drejtorise Vendore te 

Policise . Stacioni prane Tunelit ka 

kapanon per automjet dhe ambjente 

qendrimi per trupen zjarrfike prane 

godines se Koncesionari rruges 

Kombit.Eshte e perbere nga 4 tume me 

nga 5 vete ne sherbim 24 oresh 

2- Sa automjete ka ne dispozicion 

Zjarrfikesja Kukes dhe te cilit vit 

prodhimi jane. 

- Drejtoria e sherbimit zjarrfikes Kukes 

disponon ne inventarin e saj 3(tre) 

automjete te tipit Benx viti i prodhimit 

1998 jashte kushteve teknike (defekt 

pompa centrifugal),me kapacitet 8000 L 

uje. Benx viti i prodhimit 2008 i dy 

E plotë Pa 

pagesë 



automjeteve te instaluara njera ne tunelin 

Thirre-. .  

Kalimash dhe nje ne stacionin Kukes me 

kapacitete 4000 L uje. 

3 15.03.2022 Ankimim ndaj refuzimit per dhenie 

te informacionit  

16.03.2022 Shërbimet administrative që ofrohen nga 

Bashkia Kukes, janë pa pagesë. 

Përjashtim bëjnë rastet kur me ligj apo me 

VKB, është përcaktuar tarifë për një 

shërbim të caktuar. 

Dhënia e informacionit është pa 

pagesë.Informacioni i kërkuar në rrugë 

elektronike i jepet çdo qytetari, gjithashtu 

pa pagesë 

E plotë Pa 

pagesë 

4 16.03.2022 1- Sa aktivitete kulturore organizon 

bashkia në muaj dhe sa buxhet ka 

bashkia për aktivitetet? 

2- Ku konsistojnë këto aktivitete, a 

kanë në fokus rininë? 

3- Sa aktivitet janë zhvilluar gjatë 

vitit nga viti 2021 deri në vitin 

2022? 

 

25.03.2022 Sipas planit vjetore te hartuar nga QKB 

cdo muaj organizohen 1-2 aktivitete 

kulturore. 

  

Pervec planit vjetore ka dhe aktivitete qe 

organizohen jashte planifikimit me 

kerkesen e organizatave te ndryshme me 

fokus rinine. 

  

Buxheti i vene ne dispozicion nga 

Bashkia eshte 280.000 (dyqind e 

tetedhjete mije lek). 

  

Te gjitha aktivitetet kryesisht kane ne 

fokus rinine,pasi qellimi kryesore ne QKB 

eshte perfshirja e sa me shume te rinjeve 

ne keto aktivitete argetuese dhe edukative. 

  

Gjate vitit 2021-2022 jane organizuar 20 

aktivitete. 

 

E plotë Pa 

pagesë 

5 12.04.2022 1. Sa organizata jo fitimprurëse 

(OJF) janë financuar nga bashkia 

juaj për ofrimin e shërbimeve 

27.04.2022 Ne bashkine Kukes, per vitin 2021, nuk 

ka asnje perfitues te financuar nga 

bashkia, per ofrim sherbimesh me fonde 

nga Fondi Social per Organizata e 

Shoqerise Civile 

E plotë Pa 

pagesë 



sociale, me fonde të përfituara nga 

Fondi Social, për vitin 2021? 

 2. Cilat janë OJF-të fituese; fondi i 

alokuar për secilën; lloji i 

shërbimit që kanë ofruar, për vitin 

2021? 

 

 

6 

 

 

22.04.2022 

 

1. Sa punonjes ka sherbimi 

zjarrfikes  

2. Sa paguhen punonjesit e 

sherbimit Zjarrfikes  

3. Pse po u mbahet page? 

 

 

 

29.04.2022 

 

 

Kthyer pergjigje me Nr.Prot 3178/1 Date 

29.04.2022 

 

 

E plotë 

 

 

Pa 

pagesë 

7 05.05.2022 1- Sa është fondi që bashkia juaj ka 

çdo vit në dispozicion të 

emergjencave civile? Për çfarë 

përdoren këto para?  

2- A është përmirësuar situata e 

strukturave të emergjencave civile? 

Në cilat drejtime është investuar?  

4- A janë të kompletuar 

emergjencat civile me veshje 

speciale, këpucë speciale, mjete 

transporti, mjete ndihmëse që u 

duhen për të ushtruar aktivitetin e 

tyre. 

5- Sa është numri i zjarrfikësve në 

bashkinë tuaj dhe sa prej tyre janë 

profesionistë?  

12.05.2022 Kthyer pergjigje me Nr.Prot 47/1 Date 

12.05.2022 

E plote Pa 

pagese 



6- Në sa raste është dashur 

ndërhyrja e zjarrfikësve përgjatë 

vitit 2019, 2020 dhe 2021? Cilat 

janë tipologjitë e ndërhyrjeve?  

7- Përse nuk u paguhen shtesa për 

orët e natës dhe ditët e pushimit 

punonjësve të zjarrfikësve?  

 

8 20.05.2022 - Kopje të statistikave të banorëve 

të papunë në qytetin e Kukësit për 

vitin 2019, 2020,2021, grupmosha 

15-29 vjeç. 

- Statistika të shkallës së punësimit 

në qytetin e Kukësit për vitin 

2019, 2020,2021, grupmosha 15-

29 vjeç. 

- Çfarë mundësish punësimi ofron 

Kukësi për të rinjtë pa diplomë 

universitare? 

- Sa % e të rinjve që mbarojnë 

sistemin parauniversitar janë 

aktualisht të punësuar në Kukës? 

 

23.05.2022 Derguar Zyres se Punes Kukes E plote Pa 

pagese 

9 23.05.2022 - Sa është fondi në dispozicion për 

vitin 2022 për emergjencat civile 

në Bashkinë Kukës? 

- Sa ka qenë ky fond në vitin 2020 

dhe 2021? 

- Cili është kapaciteti i bashkisë 

për emergjencat civile (punonjës, 

26.05.2022 Information ne lidhje me shkresen date 

23.05.2022 “Kerkese per information” 

regjistruar ne  

Bashkine Kukes me Nr.52 prot date 

23.05.2022 : 

Pyetja 1. Sa eshte fondi ne disposicion per 

vitin 2022 per emergjencat civile ne 

Bashkine  

Kukes ? 

Pergjigje: Fondi iEmergjencave Civile 

Bashkia Kukes per vitin 2022 eshte ne 

vleren  

E plote Pa 
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pajisje teknike, logjistike etj)? (Të 

jenë sa më të detajuara të 

mundshme) 

- A ka bashkia kapacitete të 

mjaftueshme për të përballuar 

fatkeqësitë natyrore të tilla si 

zjarre, përmbytje, tërmetet etj.? 

- Sa është mbështjetja financiare e 

marrë nga pushteti qendror për 

këtë vit për emergjencat civile? 

- A ka pasur një mbështetje vitet e 

kaluara? Nëse po, sa ka qenë vlera 

në Lekë? 

14.011.390 leke, si dhe eshte parashikuar 

nje fond rezerve prej3.208.000 leke. 

Pytja 2.Sa ka qene ky fond per vitet 2020 

dhe 2021?  

Peegjigje.Fondi iEmergjencave Civile 

Bashkia Kukes ka qene:  

Per vitin 2020ne vleren 5000.000 leke . 

Per vitin 2021 fondi ne vleren 7.506.000 

leke 

Pytja 3 .Sa eshte mbeshtetja financiare e 

marre nga pushteti qendror per kete vit 

per  

emergjencat civile ? 

Peegjigje.Fondi i deleguar per 

Emergjencat Civile per vitin 2022eshte 

10,014,390 leke.  

Pytje 4. A ka pasur mbeshtetje financiare 

per vitet e kaluara ? Nese po sa ka qene 

vlera ne 

leke? 

Peegjigje.Fondi i deleguar per 

Emergjencat Civile per vitin 2021 ka qene 

5.506.000 leke.  

Ndersa per vitet : 

1. 2020 shuma e deleguar: 3.421.454 

lekesipas shkreses Nr. 1291 prot date 

18.12.2020  

“dhenie fondi financiar familjeve banesat 

e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te  

ndryshme” 

2. 2019 shuma e deleguar 3.121.858 

lekesipas shkresesNr.7109 prot date 

19.11.2019  

“dhenie fondifinanciar familjeve banesat e 

te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te  

ndryshme” 

3. 2018 shuma e deleguar 3.974.686 

lekesipas shkreses Nr.5155 prot date 

04.07.2018  

‘‘dhenie financiar fondi familjeve banesat 

e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te  



ndryshme” 

Pytje 5 .Cili eshte kapaciteti i bashkise per 

emergjencat civile (punonjes, paisje 

elektrike,  

logjistike etj.)?Aka bashkia kapacitete te 

mjaftueshme per te perballuar fatekeqesite 

natyrore  

te til la si: zjarre,permbytje, termete etj. 

Pergjigjc .Ne zbatim te Ligjit 45/2019 

“Per mbrojtjen civile “ si dhe VKM 

Nr.965/2015 “Per  

bashkepunimin nderinstitucional te 

strukturave te drejtimit ne raste 

emergjencave civile dhe  

krizave”jane ngritur struktura per te 

perballuar rastet e emergjencave civile . 

Bashkengjitur kesaj shkrese ju dergojme 

tabelen e kapaciteteve njerezore dhe 

logjistike. 

10 24.06.2022 1. A ka nje plan Bashkia 

Kukes per perballimin e 

situates se zjarreve per 

veren 2022? 

2. Ju lutem nese eshte 

realizuar nje plan na e 

vendosni ne disopozicion. 

3. Sa zjarrefikes ka aktualisht 

struktura e zjarrefiksve të 

bashkise Kukes? 

4. Sa mjete zjarrëfikëse ka në 

dispozicion Bashkia 

Kukes? Ju lutem na 

vendosni në dispozicion të 

dhëat teknikë të këtyre 

mjeteve zjarrëfikëse duke 

nisur që nga viti i 

prodhimit, kapaciteti etj. 

5. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion një invenatar të 

mjeteve që  struktura e 

29.06.2022 - A ka nje plan Bashkia Kukes per 

perballimin e situates se zjarrit per veren e 

vitit 2022. 

 

PO ka plane (Bashkangjitur Planet) 

 

-Sa zjarrefikes ka aktualisht struktura e 

zjarrefikeses te bashkis Kukes. 

 

36 (tridhjetegjashte) efektiv te rolit baze. 

Keta te ndare ne dy stacione ne tunelin 

ThirrKalimash dhe stacionin e Kukesit. 

 

-Sa mjete zjarrefikese ka ne dispozicion 

Bashkia Kukes 

 

Bashkia Kukes perbehet nga dy stacione 

a-tuneli Thirr- Kalimash b- Stacioni 

qender Bashki.    çdo stacion ka nga I-nje 

automjet shpetues — luftues. 

Automjetet jane prodhim i vitit 2008 kane 

kapacitete sejcila nga 4000 litra uje . kane 

E plote Pa 
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zjarrëfikësve zotërojnë për 

luftën kundër zjarrit. 

6. A ka zhvilluar tendera 

Bashkia Kukes për 

përmirësimin e 

infrastrukturës kundër 

zjarreve gjatë 5 viteve të 

fundit? Nëse po, ju lutem 

na vendosni në dispozicion 

dokumentacionet e këtyre 

tenderave 

 

ne inventar ,tuba,veshje anti zjarr, Ap3 

,prese hidraulike, kazma , lopata,litar etj  

 

-A ka zhvilluar tendera Bashkia e Kukesit 

per permisimin e infrastruktures kunder 

zjarrit ne 5vitet e fundit.  

Kjo ka insistuar vetem ne mirembajtjen e 

mjeteve, po punohet per ndertimin e nje 

stacioni te ri zjarrefikes. 

11 05.07.2022 1. A ka miratuar Bashkia/ 

Këshilli Bashkiak një plan 

veprimi/ program/ projekt 

që lidhet me mbrojtjen e 

mjedisit? A ka ndonjë 

fokus aty eficenca 

energjitike? (Ju lutem 

bashkengjisni 

dokumentacioni perkates: 

procesverable, plan, 

vendime etj) 

2. Cilat janë pronat publike 

në varësi të bashkisë 

Kukës? Sa është sipërfaqja 

e tyre dhe një mesatare të 

konsumit të energjisë për 

secilën prej tyre. ( Ju lutem 

bashkengjisni  cdo 

dokumentacion që na ofron 

sa më shumë infromacion 

në lidhje me eficencën 

energjitike) 

3. Cilat janë të dhënat në 

lidhje me pronën publike 

14.07.2022 1. Bashkia Kukës nuk ka te miratuar një 

plan veprimi/ program/ projekt që lidhet 

me mbrojtjen e mjedisit. 

2. Bashkangjitur informacioni i kërkuar 

(tabela - Konsumi mesatar i energjise) 

3. Bashkangjitur informacioni i kërkuar 

(tabelat e mëposhtme) 

Sistemi i Ndriçimit Rrugor i  Qytetit:  

30% Me ndriçim LED, 70% llampa me 

fuqi 150 250W, përfshirë njësitë 

administrative Shtiqën, Bicaj, Shishtavec,  

4. Bashkangjitur informacioni i kërkuar 

(tabelat e mëposhtme) 

 

 

 Pa 
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përsa i përket ndricuesve 

(modeli, fuqia. Tipi etj.), 

në lidhje me Sistemin e 

Ndricimit Rrugor Publik, 

Ndricimi në shkolla, 

kopshte apo ndërtesa të 

tjera publike që janë nën 

administrimin e bashkisë? 

(Ju lutem bashkengjisni 

dokumentacioni perkates: 

procesverable, vendime, 

masa etj). 

4. Cilat janë sistemet e 

ngrohjes që përdoren në 

ndërtesa të tjera publike që 

janë nën administrimin e 

bashkisë (cerdhje, kopshte, 

shkolla, Ujësjellës etj.)? A 

kanë këto ndërtesa 

termoizolim? ( Ju lutem 

bashkengjisni  cdo 

dokumentacion që na ofron 

sa më shumë infromacion 

në lidhje me eficencën 

energjitike)  

5. Në kuadër të këtij projekti, 

ne do tju ofrojmë një 

model të kursimit dhe 

eficencës së energjisë në 

një nga këto institucione, 

duke llogaritur kosto-

shpenzime? Për cilin nga 

këto institucione keni më 

shumë interes? 



12 05.07.2022 1. Listen emerore te punonjesve ne 

pozicione drejtuese te larguar per 

shkak te dekriminalizimit per 

periudhen 01.10.2019 deri me 

Qershor 2022; 

2. Listen emerore te punonjesve ne 

pozicione drejtuese qe jane ne 

proces hetimor per shkak te 

dekriminalizimit per periudhen 

01.10.2019 deri me Qershor 2022; 

3. Listen emerore te punonjesve ne 

pozicione drejtuese qe jane denuar 

per shkak te dekriminalizimit per 

periudhen 01.10.2019 deri me 

Qershor 2022; 

4. Listen emerore te punonjesve ne 

pozicione drejtuese qe kane 

refuzuar plotesimin e formularit te 

Dekriminalizimit per periudhen 

01.10.2019 deri me Qershor 2022 

5. Listen emerore te keshilltareve 

bashkiak qe kane refuzuar 

plotesimin e formularit te 

Dekriminalizimit dhe/ose jane 

larguar per shkak te 

Dekriminalizimit per periudh6n 

01.10.2019 deri me Qershor 2022. 

08.07.2022 Kthyer pergjigje me Nr.Prot 56/1 Date 

08.07.2022 

E plote Pa 
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13 05.07.2022 Mund të më informoni iu lutem 

me taksat dhe tarifat mujore apo 

vjetore që duhet të paguajë një 

OJF në Kukës? 

13.07.2022 Ju bejme me dije se per hapjen e nje 

OJF-je ne Kukes duhet te paguhen 

tarifat si me poshte: 

Pastrim       10,000 Leke 

Ndriçim        5000   Leke 

Gjelberim     5000   Leke 

E plote Pa 
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Per me teper mund ti referoheni 

Paketes Fiskale ne linkun e meposhtem. 

https://kukesi.gov.al/wp-

content/uploads/2021/01/Paketa-

Fiskale-2022.pdf 

14 07.07.2022 1-Cfarë masash ka marrë bashkia 

ketë vit më shumë krahasuar me 

vitin e kaluar, për tu përballur me 

zjarret në zonat pyjore? 

2-Cfarë mjetesh disponon bashkia 

për neutralizimin e zjarreve në 

terrenet malore dhe kodrinore. Dhe 

a janë të mjaftueshme? 

3-A rrezikohet të përsëritet e njëjta 

situatë ku zjarrfikësit do mund ti 

shuajnë flakët me gjethe peme? 

4-A ka nevojë për më shumë 

ndihmë dhe mbështetje nga pushteti 

qendror dhe ministria përkatëse për 

të përforcuar kushtet dhe mjetet për 

zjarrfikësit të cilët përballet me 

flakët e mëdha të verës? 

13.07.2022 Kthyer pergjigje me Nr.Prot 59/1 Date 

13.07.2022 

E plote Pa 
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15 27.07.2022 1. A ka Bashkia juaj buxhet vjetor 

te planifikuar per rinine (grup 

moshen 15-29 vjec)? Nese po, sa 

perqind te shumes totale te buxhetit 

zene keto zera? Nese jo, ju lutem a 

mund te na tregoni disa nga arsyet 

perse nuk ka nje planifikim te tille?  

2. A ka te punesuar prane Bashkise 

suaj individe te moshes 18-29 vjec 

(perfshire drejtuesit)? Sa prej tyre 

jane femra dhe sa meshkuj?  

09.08.2022 • Bashkia Kukes ka si strukture pergjegjese 

Drejtorine e Projekteve dhe Rinise, e cila 

perbehet nga drejtori dhe 4 (kater) 

specialiste qe kane ne fokus politikat 

rinore. Kjo drejtori funksionon prej vitit 

2015. Po ashtu aktivitete dhe politika qe 

pefshihen te rinjte e kane ne fokus edhe 

Njesia e Integrimit Evropian, Kendi 

Amerikan si dhe Pallati i Kultures, me 

plane gjitheperfshirese. 

• Ne zbatimi te ligjit nr. 75/2019 “Per 

Rinine” bashkia e ka te ngritur Keshillin 

E plote Pa 
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3. Sa eshte perqindja e te rinjve (18-

29 vjec) te punesuar krahasuar me 

numrin total te administrates?  

4. A ka Bashkia juaj politika rinore 

te zhvillura specifikisht per grup 

moshen 15-29 vjec? Nese po a 

mund te na dergoni nje kopje te 

tyre? Nese jo, ju lutem a mund te na 

tregoni disa nga arsyet perse nuk ka 

te zhvilluar nje politike te tille?  

5. A keni ne institucionin tuaj 

struktura pergjegjese per politikat 

rinore? Nese po, cilat jane ate (psh. 

drejtori, sektore, specialiste, 

struktura perfaqesimi rinor politike 

etj) dhe prej sa kohesh jane 

funkionale?  

6. A ka struktura rinore te ngritura 

ne Bashkine tuaj dedikuar 

grupmoshes se te rinjve 15-29 vjec 

(qendra/zyra rinore, keshilla rinore, 

parlament rinor, struktura 

konsultative rinore, etj.) per 

periudhen janar - dhjetor 2021. 

Nese po, cilat jane ato?  

7. Me ke keni bashkepunuar per 

ngritjen e strukturave te tilla 

(organizata rinore, grupe te rinjsh, 

individe, etj)  

8. A keni pasur ju forma te tjera 

bashkepunimit (me grupe te rinjsh, 

organizata rinore, etj) per 

zhvillimin e aktiviteteve me fokus 

rinine? Nese po ku kane konsistuar 

ato?  

Vendor Rinor me vendim nr. 20 date 

26.05.2021 te Keshillit Bashkiak, ku qe 

prej atehere ky keshill eshte funksional. 

Pjese e ketij keshilli jane te rinj qe 

perfaqesojne gjimnaze, universitete dhe 

te rinj qe nder vite jane aktivist dhe 

vullnatere te politikave rinore. 

• Per ngritjen e Keshillit Vendor Rinor 

eshte bashkepunuar me Qendren Per 

Progres Rinor, organizate lokale, si dhe 

qeverite e nxenesve ne shkollat e 

Bashkise Kukes. 

• Drejtoria e rinise bashke me organizatat 

rinore por edhe me grupe te ndryshme 

nxenesish ne shkollat e qytetit dhe njesite 

administrative, organizon aktivitete 

sportive, konkuruese, “akademi” rinore, 

kulturore, edukuese etj. 

• Nepermjet anketave dhe pyetesoreve (te 

zhvilluara online apo fizikisht) per 

qeshtje me impakt ne komunitet edhe te 

rinjte marrin pjese ne konsultime publike. 

• Buxheti vjetor per rinine ka te 

parashikuar sigurimet, pagat e 

punonjesve, aktivitetet sportive, 

kulturore, edukuese e konkuruese mes 

shkollaveapo grupeve te ndryshme 

rinnore qe jane ne qytet. 

• Organizimi i aktiviteteve si: konkurse 

sportive, kulturore, edukuese, trajnimet e 

herepashershme, takimet apo mbledhjet e 

keshillit vendor rinor, zhvillohen 

nepermjet hartimit te planeve vjetore qe 

ka drejtoria e projekteve dhe rinise. 



9. Sa eshte me perafersi pjesemarrja 

e te rinjve ne konsultimet publike te 

zhvilluara nga bashkia? Cilat jane 

disa nga mjetet apo mekanizmat qe 

perdor bashkia ne perfshirjen e te 

rinjve ne te tilla procese? 

Bashkengjitur me informacionin gjeni 

edhe planin vjetor qe ne fokus ka 

zhvillimin e politikave rinore ne bashkine 

Kukes. 

• Numri i te rinjve te moshes 18-29 vjeq qe 

jane pjese e administrates se bashkise ze 

rreth 88 (tetedhjete e tete) te punesuar. 

16 09.08.2022 Bazuar ne ligjin nr 119/2014 per te 

drejten e informimit si dhe ligjin nr 

152/2015 per M.Z.Sh-ne kerkoj 

nga ana juaj te me vihen ne 

dispozicion : 

Kerkim dokumentacioni 
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17 10.08.2022 Cilat jane monumentet natyrore 

dhe trashegimite kulturore pergjate 

lumit Drin ne Bashkine Kukes? 

11.08.2022 Monumente natyrore pergjate Drinit jane: 

 Këneta e Kukësit 

 Gryka e Çajës 

 Kanioni i Bicajt 

 Kanioni i Vanave 

 Karsti i Arnit 

 Burimi i Kolosjanit 

 

E plote Pa 
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18 26.09.2022 1. Ju lutemi na vendosni në 

dispozicion buxhetet e institucionit 

tuaj në 5 vitet e fundit. 

2. Ju lutemi na vendosni në 

dispozicion detyrimet e 

prapambetura të insitutucionit tuaj 

dhe ndaj kujt janë, si një zë I 

veçantë për secilin prej tyre. 

3. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion tenderat e kryer prej 

insitucionit tuaj gjatë 3 viteve të 

fundit. 

13.10.2022 Kthyer pergjigje me e-mail E plote Pa 
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4. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion numerin e punonjësve 

në total dhe të ndarë sipas drejtorive 

dhe institucioneve në varësi të 

Bashkisë. 

5. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion një listë të financimeve 

të tre viteve të fundit ku bashkia juaj 

ka qenë përfituese. 

6. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion numërin e punonjësve 

të ndërrmarjeve të pastrimit. Nëse 

është subjekt privat që e ofron këtë 

shërbim ju lutem na vendosni në 

dispozicion kontratat e lidhura gjatë 

3 viteteve të fundit me to. 

7. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion se ku 

depozitohet/asgjesohen mbejtjet në 

bashkinë tuaj si dhe metodën e 

përdorur për asgjesimin e tyre. 

8. Nëse këto mbetje 

trasportohen në një landfild ju 

lutem na vendosni në dispozicion sa 

është pagesa për një ton dhe sa ton 

mbetje në ditë grumbullohen në 

bashkinë tuaj. 

9. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion sa % e buxhetit 

bashkiak shkon për mirmbatjen e 

shkollave 9- vjeçare dhe të mesme 

si dhe shërbimeve të tjera që 

ofrohen për to. Gjithashtu na e 

vendosni në dispozicion edhe si 

shifër monetare. 

10. Sa orë në ditë bashkia juaj 

ka furnizim me ujë të pijshëm? 

Nëse në zona të ndryshme orari 

është I ndryshëm, ju lutem na I 

vendosni në dispozicion nëpërmjet 

një tabele. 



11. Sa është çmimi I ujit në 

bashkinë tuaj? 

12. Çfarë taksash ngarkon mbi 

qytetarët institucioni juaj? 

13. Sa është sipërfaqeja e 

gjerlbër në Bashkinë tuaj? 

14. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion, sa % e buxhetit shkon 

për gjerlëbrimin, dhe gjithathashtu 

na e vendosni në dispozicion si 

shifër monetare për tre vitet e 

fundit. 

15. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion listën me të gjitha 

blerjet e pemëve për gjerlbërimin e 

qytetit, çmimin për njësi të tyre si 

dhe zonat dhe kohën kur janë 

mbjellur. 

16. A ka bibliotekë në bashkinë 

tuaj? Nëse po, sa është investimi 

vjetor I bashkisë në këtë bibliotekë 

dhe ku ka konsistuar ky investim 

gjatë 3 viteve të fundit? 

17. Sa monumente kulture që 

janë përgjigjësi e Bashkisë tuaj janë 

në Bashkinë tuaj?  

18. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion investimet e kryera nga 

institucioni juaj për Monumentet e 

Kultures gjatë tre viteve të fundit si 

dhe të ardhurat prej tyre për tre vitet 

e fundit. 

19. Sa janë të ardhurat e 

arkëtuara në Bashkinë tuaj prej 

“Taksës së qytetit” nga institucionet 

e hotelerisë dhe akomodimit për tre 

vitet e fundit. Ju lutem na I vendosni 

në dispozicion të ndara për secilin 

vit. 

20. Ju lutem na vendosni në 

dispozicion tenderat e zhvilluara 



për nevojat e brendshme të 

institucionit tuaj (si p.sh. Blerje uji, 

blerje mobiljesh, pasije 

tekonologjike etj) gjate tre viteve të 

fundit. 
19 24.10.2022 1. A ka Bashkia Kukës një plan 

konkret të menaxhimit të 
mbetjeve nëpër Njësitë 
Administrative? 
2. Sa është shuma buxhetore që 
shpenzon Bashkia për menaxhimin 
e mberutinave në Njësitë 
administrative, në rastet kur 
ekziston shërbimi mjedisor? 
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20 06.12.2022 1-Të dhënat kryesore të projekteve, 

përshëmbull nëse keni: (IPA-

Crossborder; IPA-Adriatic...)  

2-Shtrirja e projektit (periudha 

kohore) dhe fusha specifike. 

 

06.12.2022 Kthyer pergjigje me e-mail E plote Pa 
pagese 

21 06.12.2022 1.Sa është numri i qyetarëve që 

përfitojnë ndihmë ekonomike nga 

institucioni juaj? 

2.Sa është shuma e kësaj ndihme 

ekonomike për secilin përfitues?  

3.Cila është metodologjia e 

përcaktimit të kësaj shume? 

4.A ka parashikime për rritjen e 

ndihmës ekonomike për qytetarët 

përfitues? Nëse jo, pse? 

5.Nëse po, cilat janë parashikimet? 

20.12.2022 Kthyer pergjigje me Nr.Prot 82/1 Date 

20.12.2022 
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22 07.12.2022 1. A ka institucioni juaj nje plan 

masash për ndotjen e liqenit disa 

herë gjatë një viti? Nëse po, sa 
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herë keni ndërmarrë pastrim të 

sipërfaqes ujore të liqnit të Firzës?  

2. Sipas jush cila është zona më e 

ndotur? 

3. Prej vitesh premtohet zgjidhje 

për pastrimin e liqenit të Firzës. 

Cfarë projekti aktual ka Bashkia 

për zgjidhjen e këtij problemi?  

4. A bashkëpunoni me banorë apo 

aktivist të shoqërisë civile për 

ndotjen e liqenit? Me cilat oshc 

keni ndërhyrë? Cfraë zgjidhjeje i 

keni dhënë ndotjes? 

 

 


