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BASHKIA MIRDITË 

KËSHILLI  BASHKIAK 

Nr. __________  Prot.                                        Rrëshen më,  _____.  _____.   2022 

            Mbledhja nr.  01 / 2022. 

 

N J O F T I M 

Për Thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak. 

 

Të nderuar këshilltarë,   

     

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53 pika 2, pika 4 ; nenit 56 pka 2, shkronja 
“a”, nenit 55 të Rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak Mirditë e miratuar me Vendim nr. 35, datë 

10. 04. 2020, njofton thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e Hënë datë 31. 01. 2022, ora 

10 00 në Bashkinë Mirditë (Godina e Re), kati i I – rë, Rrëshen, me rend dite: 

  

1. P/ Vendim nr.  316 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi i 
kushtëzuar për bllok-ndihmën deri në 6 %, për periudhën  01 – 31  Dhjetor  2021”, bashkia Mirditë. 
 

2. P/ Vendim nr. 328 prot, i Kryesisë së Këshillit Bashkiak; “Për miratimin e vendeve vakante, të 

anëtarëve të komisioneve të përhershshme, të këshillit bashkiak Mirditë”  

3. P/ Vendim nr. 369 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e vendosjes së kritereve specifike 
për familjet aplikuese që nuk janë shpallur përfiturse nga sistemi i pikëzimit, të cilat do trajtohen nga 
fondi i kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6 % ose me vonde të buxhetit vendor”, 
bashkia Mirditë. 

 

4. P/ Vendim nr. 370 prot,  i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratim fondi për shpenzime telefonike”, 
bashkia Mirditë. 
 

5. P/ Vendim nr. 371 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Për  miratimin e propozimit për dhënien me 
kontratë qiraje, të fondit pyjor/kullosor në administrim të bashkisë Mirditë, në funksion të ushtrimit të 
veprimtarive të parashikuara në legjislacionin në fuqi për pyjet, kullotat dhe livadhet, për vitin 
kalendarik 2022”, bashkia Mirditë. 

 
6. P/ Vendim nr. 373/2 prot, i Kryetarit të Bashkisë;, “Për disa ndryshime në VKB nr.40, datë 

20.03.2019, “Për dhënie në përdorim/heqje të tokës, fond pyjor/kullosor, me sipërfaqe 0.777 ha, në 

ekonominë pyjore “Grykat e përrojit Velës”, në pronësi të bashkisë Mirditë, në funksion të sipërfaqeve 

për ndërtim,  pike karburanti, objekt shërbimesh 1kt. dhe ambjente çlodhëse e argëtim, në rrugën e 

Kombit nga shoqëria “Dizi Shpk”.  

7. P/ Vendim nr. 376 prot,  i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e sasisë së konsumit të karburantit 
për automjetet dhe njësitë e bashkisë Mirditë”, bashkia Mirditë. 
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8. P/ Vendim nr. 377 prot,  i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e kalendarit buxhetor afatmesëm 
2023-2025”, bashkia Mirditë. 
 

9. P/ Vendim nr. 424/1 prot, i Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e vendgrumbullimit dhe 

asgjesimit (groposjen) të kadarave të kafshëve dhe gropat skeptike, në fshatin Ndërfanë, njësia 

administrative Rrëshen, 4602” bashkia Mirditë 

10. P/ Vendim nr. 448 prot, i Kryetarit të Bashkisë; “Per miratimin e listës për riparim të mjediseve 

të përbashkëta dhe në bashkepronësi, në ndërtesat kolektive (pallate) ne qytetin Rreshen dhe 

Rubik, si dhe ne objekte administrative në bashkinë Mirditë, të klasifikuara me dëmtime të 

lehta dhe të mesme, përfitues nga grantet e rikonstruksionit, dhe masës së vlerës për këto 

objekte, sipas preventivave të hartuar”, bashkia Mirditë. 

11. P/ Vendim nr. 449 prot,  i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin e pagesës së qirasë për një 
periudhë 1 (një) vjeçare, sipas vlerës së tregut, për familjet e pastrehë”, bashkia Mirditë. 
 

12. P/ Vendim nr. 450/1 prot,  i Kryetarit të Bashkisë; “Për ndryshimin e vendimit nr. 98, datë 
24.11.2021 dhe miratimin e venddepozitimit të ri të përkohshëm të mbetjeve inerte”, bashkia Mirditë. 

 
13. P/ Vendim nr. 452/2 prot,  i Kryetarit të Bashkisë; “Për miratimin për heqje nga fondi pyjor të 

sipërfaqes prej 0.1 ha,  në parcelën 102 a, të ekonomisë pyjore/kullosore “Lugina e Fanit Madh”, në 
pronësi të bashkisë Mirditë, për realizimin e projektit, për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave 
publike, të qytetit Rrëshen, njësia administrative Rrëshen, 4602”, bashkia Mirditë. 

 

 Pikat1 e rendit të ditës (ndihma ekonomike ), dërgohen në versionin elektronik email 
sot me datë 26. 01. 2022, të gjithë këshilltarëve, ndërsa projektet të tjera dërgohen në 
zarf me postë. 
 

Ju njoftojmë mbledhjen e Komisioneve 

 

 

 KOMISIONI I SHËRBIMEVE PUBLIKE, INFRASTRUKTURËS:  
 
Aleksandër DODAJ, Adnan DONA, Ndue HALILI, Armir MARKU, Olgert TUSHAJ, ditën e 

Premte, datë 28. 01. 2022, ora 10:00, te salla e mbledhjeve shqyrtojë pikat nr. 10 dhe 12 

e rendit të ditës. 
 

 KOMISIONI I BUJQËSISË, SHËNDETIT PUBLIK, PYJEVE:  
 

Aleksandër Lusha, Arilda DEDAJ, Ndue CEKU, Erald MARKU, ditën e Premte, datë 28. 01. 

2022, ora 11:00, te salla e mbledhjeve, do shqyrtojë pikat nr. 5, 6, 9, dhe 13 e rendit të ditës. 

 
 
Duke ju falenderuar për kontributin dhe bashkëpunimin! 
  

          K R Y E T A R  

                                     Pjeter  PJETRI 

 
 
 
 
 
 
 
Konc. Gasper TOPOLLAJ 
  Sek. Këshillit Bashkiak 


